Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

K088125
Spisová značka: 8OdK/406/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Juraj Haraslín, Rovniankova
1666/12, 851 02 Bratislava - Petržalka, narodený: 03.08.1982, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária
Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Juraj Haraslín, Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava Petržalka, narodený: 03.08.1982, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava.
II.
1555.

Ustanovuje správcu Mgr. Michal Kiča, so sídlom Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, značka správcu S

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 954/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K088126
Spisová značka: 8OdK/407/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Judita Danihelová, Palárikova 3156/4, 811 04 Bratislava,
narodený: 30.10.1974, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Judita Danihelová, Palárikova 3156/4, 811 04 Bratislava,
narodený: 30.10.1974, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu JUDr. Michal Pohovej, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 10, 811 05
Bratislava, S 1462.
III.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 952/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
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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nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K088127
Spisová značka: 8OdK/408/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Vladimír Kalay, Školské námestie 466/45, 906 38 Rohožník,
narodený: 18.12.1992, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Vladimír Kalay, Školské námestie 466/45, 906 38 Rohožník,
narodený: 18.12.1992, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
1312.

Ustanovuje správcu Mgr. Michal Mihálik, so sídlom Zámocká 14, 811 01 Bratislava, značka správcu

III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
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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mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 960/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
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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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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
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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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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
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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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K088128
Spisová značka: 8OdK/409/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Ladislav Schober, Miestny úrad Bratislava - Dúbravka, Žatevná
2, 844 02 Bratislava, narodený: 07.05.1950, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ladislav Schober, Miestny úrad Bratislava - Dúbravka, Žatevná
2, 844 02 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu PERSPECTA Recovery, k. s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II., blok E,
821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1894.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 961/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)

príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K088129
Spisová značka: 8OdK/410/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Mário Pyšný, Jelšová 918/27, 900 55 Lozorno, narodený:
19.11.1972, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mário Pyšný, Jelšová 918/27, 900 55 Lozorno, narodený:
19.11.1972, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 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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II.
Ustanovuje správcu Čechová Insolvency Services k.s., so sídlom Staromestská 3, 811 03 Bratislava,
zn. správcu: S 1664.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a ZKR), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VI.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 966/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
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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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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.
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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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K088130
Spisová značka: 37OdK/406/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Renata Farenzenová, nar. 03.11.1965, Vajanského
110/1, 901 01 Malacky, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renata Farenzenová, nar. 03.11.1965, Vajanského 110/1, 901
01 Malacky.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Adam Puškár, so sídlom kancelárie Karpatská 5, 811 05 Bratislava, zn.
správcu: S1705.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
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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je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 950/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
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.
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Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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.
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Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K088131
Spisová značka: 37OdK/407/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daša Blahová, nar. 04.05.1958, Hronská 5152/22,
821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daša Blahová, nar. 04.05.1958, Hronská 5152 /22, 821 07

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
S1859.

Ustanovuje správcu: MS Alpex, k. s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 03 Bratislava, zn. správcu:

IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 951/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
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b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K088132
Spisová značka: 37OdK/408/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Molnárová, nar. 05.03.1976, Jána Smreka
6166/5, 841 08 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
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IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Molnárová, nar. 05.03.1976, Jána Smreka 6166/5, 841
08 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie
Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1169.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 959/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
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. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K088133
Spisová značka: 37OdK/409/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Simona Siposová, nar. 11.08.1978, Leškova 3005/5,
811 04 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Bratislava.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Simona Siposová, nar. 11.08.1978, Leškova 3005/5, 811 04

II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Reštrukturalizačná a konkurzná, k.s., so sídlom kancelárie Na hrebienku 40, 811
02 Bratislava, zn. správcu: S1496.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
IX.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 962/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
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Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
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nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K088134
Spisová značka: 37OdK/410/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Andrea Šárándiová, nar. 27.05.1971, Heyrovského
2051/12, 841 03 Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Andrea Šárándiová, nar. 27.05.1971, Heyrovského 2051/12,
841 03 Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Marek Benko, LLM, so sídlom kancelárie Záhradnícka 46, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S1478.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze neprihliadne. Vzory tlačív na
podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva
spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky
je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Prihlášky zahraničných veriteľov musia spĺňať náležitosti Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848
z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej len ako „Nariadenie o konkurznom konaní“).
V.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov), a to v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
jeho známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.

Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
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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.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje súd správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D14, pol. reg. 949/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K088135
Spisová značka: 37OdK/60/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jozef Csino, nar. 30.07.1958,
trvale bytom Farského 1271/12, 851 05 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie
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Plynárenská 1, 82109 Bratislava, zn. správcu: S1807,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 82109 Bratislava, zn. správcu:
S1807 z funkcie správcu úpadcu: Jozef Csino, nar. 30.07.1958, trvale bytom Farského 1271/12, 851 05 Bratislava.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Jozef Csino, nar. 30.07.1958, trvale bytom Farského 1271/12, 851
05 Bratislava, správcu: JUDr. Ján Benčura, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08, zn. správcu: S130.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 23.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K088136
Spisová značka: 2K/39/2017
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TENADA TREND, s.r.o., so
sídlom 962 12 Detva, ul. Záhradná 859/9, IČO: 36 647 519, správcom konkurznej podstaty ktorého je T.R.I. Solutions
k.s., so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Lazovná 20, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške 202,27 eura, vedených v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 3/1, 3/2 a 3/3
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088137
Spisová značka: 2K/20/2017
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu kastell s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom 984 01 Lučenec, Nová 5, IČO: 36 649 945, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Pavel Vrška, so
sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, M.R. Štefánika 2, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 5 030,22 eura, vedenej v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 4/1
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
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Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088138
Spisová značka: 2K/11/2018
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu V.A.R. trans s.r.o. "v
likvidácii", so sídlom 979 01 Rimavská Sobota, Tomašovská 50, IČO: 46 907 343, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Peter Škrabák, so sídlom kancelárie, 974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30, o návrhu na
potvrdenie prevodu pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005, na základe Zmluvy o postúpení pohľadávok č. BA-292288/2019 zo dňa 26. 04. 2019 a Dodatku č. 1 zo dňa
13. 06. 2019 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 1 639,94 eura, vedenej v konečnom zozname pohľadávok
pod č. 9
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský
súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088139
Spisová značka: 2OdK/942/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Július Pál, nar. 11. 08. 1959,
trvale bytom Rúbanisko III 2922/57, 984 03 Lučenec, obchodné meno - Július Pál, s miestom podnikania Rúbanisko
III/57, 984 01 Lučenec, IČO - 37106309, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Július Pál, nar. 11. 08. 1959, trvale bytom Rúbanisko
III 2922/57, 984 03 Lučenec, obchodné meno - Július Pál, s miestom podnikania Rúbanisko III/57, 984 01 Lučenec,
IČO - 37106309.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - PERSPECTA Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Matúškova
48, 976 31 Vlkanová, zn.: S1894.
IV.

V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 23.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088140
Spisová značka: 2OdK/943/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Angela Lőrinczová, nar. 13. 10.
1972, trvale bytom Konrádovce 8, 980 32 Blhovce, IČO - 45489521, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Angela Lőrinczová, nar. 13. 10. 1972, trvale bytom
Konrádovce 8, 980 32 Blhovce, IČO - 45489521.
II.

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

III.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom
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kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1293.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
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určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088141
Spisová značka: 2OdK/944/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Róbert Farkaš, nar. 22. 11. 1970,
trvale bytom Lúčna 1473/17, 984 01 Lučenec, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Róbert Farkaš, nar. 22. 11. 1970, trvale bytom Lúčna
1473/17, 984 01 Lučenec.
II.

Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.
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III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Naďa Bôžiková, so sídlom kancelárie Partizánska 15, 985
11 Halič, zn.: S1530.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
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rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
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f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088142
Spisová značka: 2OdK/945/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Róbert Bagó, nar. 13. 12. 1978,
trvale bytom Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská
Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Róbert Bagó, nar. 13. 12. 1978, trvale bytom
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Rúbanisko III 2904/24, 984 01 Lučenec.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - SKP, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01
Zvolen, zn.: S1359.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088143
Spisová značka: 2OdK/946/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Dezider Berky, nar. 15. 01. 1953,
trvale bytom Veľká nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad Ipľom, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01
Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Dezider Berky, nar. 15. 01. 1953, trvale bytom Veľká
nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad Ipľom.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom kancelárie M.
Rázusa 32, 984 01 Lučenec, zn.: S1484.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
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informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088144
Spisová značka: 2OdK/947/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Anna Rosiarová, nar. 20. 11.
1965, trvale bytom Pieninská 6429/5, 974 11 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Lúčna 1776, 900 41
Rovinka, obchodné meno - Anna Rosiarová, s miestom podnikania Pieninská 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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35258322, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Anna Rosiarová, nar. 20. 11. 1965, trvale bytom
Pieninská 6429/5, 974 11 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Lúčna 1776, 900 41 Rovinka, obchodné
meno - Anna Rosiarová, s miestom podnikania Pieninská 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO - 35258322.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - LEGAL RECOVERY, k. s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1665.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
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Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
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K088145
Spisová značka: 2OdK/937/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Štefan Kováč, nar. 02. 08. 1959,
trvale bytom Neresnická cesta 2380/67, 960 01 Zvolen, obchodné meno - Štefan Kováč, s miestom podnikania
Záhonok 1690/10, 960 01 Zvolen, IČO - 10919643, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd konanie z a s t a v u j e.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2837, rok 2019, číslo účtovného dokladu 28. IX. 2019.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2837, rok
2019, číslo účtovného dokladu 28. IX. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie (§ 357 písm. a) ZKR).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 24.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088146
Spisová značka: 2OdK/933/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Štefan Zuberník, nar. 30. 08.
1948, trvale bytom A. Kmeťa 341/21, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese Útulok Nádej, Stráže
282/1, 960 01 Zvolen, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu
na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Štefan Zuberník, nar. 30. 08. 1948, trvale bytom A.
Kmeťa 341/21, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese Útulok Nádej, Stráže 282/1, 960 01 Zvolen.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie Horné Záhrady 2, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1500.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.

S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 25.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088147
Spisová značka: 2OdK/800/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Július Bartoš, nar. 18. 08. 1990,
trvale bytom Československej armády 69/37, 977 01 Brezno, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01
Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.

Súd konanie z a s t a v u j e.

II.
V r a c i a zástupcovi navrhovateľa preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00
eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2404, rok 2019, číslo účtovného dokladu 74. VII. 2019.
III.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Banská Bystrica vrátiť zástupcovi navrhovateľa preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, evidovaného pod položkou D14, položka registra 2404, rok
2019, číslo účtovného dokladu 74. VII. 2019, a to do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie (§ 357 písm. a) CSP).
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
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CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088148
Spisová značka: 2OdK/92/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Jozef Oravkin, nar. 20. 01.
1985, trvale bytom Staničná 473, 977 01 Brezno, obchodné meno - Jozef Oravkin, s miestom podnikania Staničná
473, 977 01 Brezno, IČO - 41861531, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom
kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656, na základe oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu
správcov, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom kancelárie
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Eva Háberová, so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01
Zvolen, zn.: S1367.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088149
Spisová značka: 3OdK/392/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Vladimír Ďurík, nar. 13. 07.
1976, trvale bytom Kuzmányho 1223/12, 974 01 Banská Bystrica, na korešpondenčnej adrese Strážovská 6, 974 11
Banská Bystrica, obchodné meno - Vladimír Ďurík, s miestom podnikania Kuzmányho 12, 974 01 Banská Bystrica,
IČO - 40090558, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656, na základe oznámenia o vyčiarknutí zo zoznamu správcov,
takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom kancelárie
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Recovery group, k. s., so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1878.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088150
Spisová značka: 2OdK/712/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Anna Klementová, nar. 28.
07. 1955, trvale bytom Ulica cintorínska 5188/5, 984 01 Lučenec, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
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Denisa Pejchalová, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656, na základe oznámenia
o vyčiarknutí zo zoznamu správcov, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom kancelárie
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Ing. Janka Dobrocká, so sídlom kancelárie Rádayho 8, 984 01
Lučenec, zn.: S1502.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088151
Spisová značka: 2OdK/840/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Zoltán Gál, nar. 16. 05. 1962,
trvale bytom Rimavská Seč 350, 980 42 Rimavská Seč, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Denisa
Pejchalová, so sídlom kancelárie Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656, na základe oznámenia o
vyčiarknutí zo zoznamu správcov, takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu konkurznej podstaty JUDr. Denisu Pejchalovú, so sídlom kancelárie
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1656.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Recovery Solutions, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen, zn.: S1934.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088152
Spisová značka: 2OdK/693/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jana Jányová, nar. 20. 11. 1978,
trvale bytom Kolibská cesta 244, 968 01 Nová Baňa, na korešpondenčnej adrese Dedičné 126/24, 967 01 Krahule,
zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária
v Žiari nad Hronom, SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jana Jányová, nar. 20. 11. 1978, trvale bytom
Kolibská cesta 244, 968 01 Nová Baňa, na korešpondenčnej adrese Dedičné 126/24, 967 01 Krahule.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: SPHYRNA Insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova
3379/24, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1877.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
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20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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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.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088153
Spisová značka: 2OdK/710/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Adrián Farkaš, nar. 31. 01. 1978,
trvale bytom Mikolčany - Gemerský Sad 28, 049 13 Hucín, IČO - 43605575, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20,
979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Adrián Farkaš, nar. 31. 01. 1978, trvale bytom
Mikolčany - Gemerský Sad 28, 049 13 Hucín, IČO - 43605575.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: JUDr. Ivana Gajdošíková, so sídlom kancelárie Francisciho
1044/6, 960 01 Zvolen, zn.: S699.
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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IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
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h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088154
Spisová značka: 2OdK/816/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Roman Gábriš, nar. 21. 05. 1972,
trvale bytom Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese Štvrť Ladislava Novomeského 5, 977 01
Brezno, obchodné meno - Roman Gábriš st., s miestom podnikania Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, IČO 52360695, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841,
Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Roman Gábriš, nar. 21. 05. 1972, trvale bytom
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese Štvrť Ladislava Novomeského 5, 977 01 Brezno,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obchodné meno - Roman Gábriš st., s miestom podnikania Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, IČO - 52360695.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Vladimír Vanko, so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7,
990 01 Veľký Krtíš, zn.: S1943.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088155
Spisová značka: 2OdK/819/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Štefánia Pomothyová, nar. 02. 02.
1957, trvale bytom Závada 88, 991 21 Závada, obchodné meno - Štefánia Pomothyová, s miestom podnikania
Závada 88, 991 21 Závada, IČO - 44352247, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, o návrhu
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na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Štefánia Pomothyová, nar. 02. 02. 1957, trvale bytom
Závada 88, 991 21 Závada, obchodné meno - Štefánia Pomothyová, s miestom podnikania Závada 88, 991 21
Závada, IČO - 44352247.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960
01 Zvolen, zn.: S1731.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
a)

Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
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pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
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veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 26.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088156
Spisová značka: 2OdK/890/2019
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Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jozef Babic, nar. 31. 08. 1958,
trvale bytom Krivec 84, 962 05 Hriňová, na korešpondenčnej adrese Dolinky 18, 962 12 Detva, obchodné meno Jozef Babic, s miestom podnikania Krivec 84, 962 05 Hriňová, IČO - 17992648, zastúpený - Centrum právnej pomoci,
so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Banskej Bystrici, Skuteckého 30,
974 01 Banská Bystrica, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jozef Babic, nar. 31. 08. 1958, trvale bytom Krivec
84, 962 05 Hriňová, na korešpondenčnej adrese Dolinky 18, 962 12 Detva, obchodné meno - Jozef Babic, s miestom
podnikania Krivec 84, 962 05 Hriňová, IČO - 17992648.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: SISÁK&PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom
kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1868.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
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opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 ZKR).
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 27.09.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K088157
Spisová značka: 26OdK/479/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Dana Pechová, narodená: 19.03.1988, bytom: Poráč 224, 053 23
Poráč, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Svidník, so sídlom: Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana Pechová, narodená: 19.03.1988, bytom: Poráč 224, 053
23 Poráč.
II.
Zbavuje dlžníka: Dana Pechová, narodená: 19.03.1988, bytom: Poráč 224, 053 23 Poráč všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S762.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
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.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S762; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1833/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to 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).
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2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. 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. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. 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. 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. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
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5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. 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)
15. 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)
16. 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)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. 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. Uvedené 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. 9 a 10 ZKR)
21. 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).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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)
24. 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)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. 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 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 26.9.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K088158
Spisová značka: 32OdK/479/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Peter Pecha, narodený: 21.01.1988, bytom: Poráč 224, 053 23
Poráč, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Svidník, so sídlom: Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Pecha, narodený: 21.01.1988, bytom: Poráč 224, 053 23

II.
Zbavuje dlžníka: Peter Pecha, narodený: 21.01.1988, bytom: Poráč 224, 053 23 Poráč všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S1281.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
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.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S1281; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1834/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, so sídlom kancelárie Thurzova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S1281; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to 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).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
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nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. 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. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. 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. 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. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. 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
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pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. 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)
15. 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)
16. 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)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. 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)
20. 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. Uvedené 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. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. 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)
24. 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)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. 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 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 26.9.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K088159
Spisová značka: 26K/20/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mária Štiaková, nar. 14.09.1956, bytom Kurská 2, 040 22 Košice,
zast.: JUDr. Juraj Špirko, advokát so sídlom Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO: 45 009 538 proti dlžníkovi: SID Košice,
spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36 217 344 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu na vyhlásenie
konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
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zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť, súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona
odňatím slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie, potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 23.9.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K088160
Spisová značka: 27OdK/79/2019
Okresný súd Nitra vo veci vyhláseného konkurzu oddlžením na majetok úpadcu : Ján Hano, nar. 05.02.1954, bytom
Nové Zámky, M. R. Štefánika č. 2842/81, ktorého správcom je: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Nitra,
Štúrova č. 21, o poukázaní preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci,
takto
rozhodol
I/ P o u k a z u j e správcovi: JUDr. Fadi Fardous, so sídlom kancelárie: Nitra, Štúrova č. 21, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu zloženého Centrom právnej pomoci vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur).
II/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
správcu vedený v peňažnom ústave UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky,
č.ú. v tvare IBAN: SK18 1111 0000 0010 5869 3000 preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu zloženého
Centrom právnej pomoci, vo výške 500,00 eur (slovom päťsto eur), a to z preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D14 - 583/2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v
čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha (§ 243 Civilného
sporového poriadku).
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie
sťažnosti (§ 244 Civilného sporového poriadku).
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti
sporu možné a účelné (§ 245 Civilného sporového poriadku).
Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 246 Civilného sporového poriadku).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 26.9.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K088161
Spisová značka: 29K/1/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Qualitech, s.r.o. ,, v konkurze", so
sídlom Kláštorská 103, 949 01 Nitra, IČO: 44 954 476, ktorého správcom je JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra, o výmene správcu,
takto
rozhodol
I.

O d v o l á v a správcu JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie Sládkovičova 1, 949 01 Nitra.

II.

U k l a d á odvolanému správcovi povinnosť do 30 dní od ustanovenia nového
správcu predložiť veriteľskému výboru a novému správcovi podrobnú správu o svojej
činnosti a poskytnúť novému správcovi všetku potrebnú súčinnosť tak, aby sa nový
správca mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
III.

U s t a n o v u j e správcu Mgr. Petra Forgáča, sídlo kancelárie Zámocká 14, 811 01
Bratislava, značka správcu S1652.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 26.9.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K088162
Spisová značka: 31K/52/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : CALYPSO INVEST s.r.o., so
sídlom Jazerná 200/14, 945 01 Komárno, IČO: 46 027 866, ktorého správcom je JUDr. Zuzana Szabóová, so sídlom
kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, o návrhu nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konania, takto
rozhodol
Súd návrh nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok z a m i e t a .
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Nitra dňa 27.9.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K088163
Spisová značka: 31K/83/2015

Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu : Dana Kurucová, nar. 1.11.1965,
bytom 951 15 Mojmírovce 649, ktorého správcom je Mgr. Miloš Ágg, so sídlom kancelárie Lužná 6, 851 04 Bratislava,
o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 31K/83/2015-52 zo dňa 8.3.2016 na majetok úpadcu Dana
Kurucová, nar. 1.11.1965, bytom 951 15 Mojmírovce 649, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 127 ods. 1 C.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu ho napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. (§ 363 C.s.p.).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia uznesenia v obchodnom vestníku, aj keď bude uznesenie
doručené aj iným spôsobom, ako zverejnením v obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.9.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K088164
Spisová značka: 30K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom:
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č.
24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451, takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie na dlžníka: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č. 24, 956 15 Kovarce, IČO: 44
936 451.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 27.9.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K088165
Spisová značka: 31K/16/2018
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Van Merksteijn Steel - Netherlands B.V., RSIN: 803635205,
so sídlom Bedrijvenpark Twente 237, 7602 KJ Almelo, Holandské kráľovstvo, zast. MAREK PARTNERS, s.r.o.,
advokátska kancelária so sídlom Mudroňova 51, 811 03 Bratislava, IČO: 47 960 264 a Artner Legal s.r.o., advokátska
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kancelária so sídlom Mandľová 69, 851 10 Bratislava, IČO: 50 313 576 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka :
HVM, s.r.o., so sídlom Mierová 21, 941 11 Palárikovo, IČO: 36 842 222 právne zast.: JUDr. Martin Bezák, PhD.,
advokát, Klincova 15, 821 08 Bratislava uznesením č. k. 31K/16/2018-138 zo dňa 12.11.2018 v spojení s
uznesením KS v Bratislave č. k. 1CoKR/22/2019-204 zo dňa 16.04.2019 zastavil konkurz na majetok úpadcu : HVM,
s.r.o., so sídlom Mierová 21, 941 11 Palárikovo, IČO: 36 842 222 pre osvedčenie platobnej schopnosti dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.05.2019 v spojení s uznesením KS v Bratislave č.k. 1CoKR/22/2019204.

Okresný súd Nitra dňa 27.9.2019
Mgr. Marek Janigloš, sudca
K088166
Spisová značka: 2OdK/752/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Pačajová, nar. 20.06.1974, Kufajka 527/20, 059
40 Liptovská Teplička, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01
Liptovský Mikuláš, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Pačajová, nar. 20.06.1974, Kufajka 527/20, 059 40
Liptovská Teplička,
II.
ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad
058 01, IČO: 48413011,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, Poprad 058 01, IČO: 48413011, preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.09.2019 pod D14
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Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1608/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 26.9.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K088167
Spisová značka: 2OdK/753/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Daniel Ľubomírsky, nar. 10.03.1977, Letná 1074/7, 064 01
Stará Ľubovňa, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Daniel Ľubomírsky, IČO: 47355158, s miestom
podnikania Letná 1074/7, 06401 Stará Ľubovňa, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Prešov,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Daniel Ľubomírsky, nar. 10.03.1977, Letná 1074/7, 064 01 Stará
Ľubovňa,
II.
35061260,

ustanovuje správcu: Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Mgr. Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, Prešov 080 01, IČO: 35061260, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.09.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1604/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
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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konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 26.9.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K088168
Spisová značka: 2OdK/754/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jolana Čonková, nar. 29.04.1950, Pod Laščíkom 1191/18,
091 01 Stropkov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jolana Čonková, nar. 29.04.1950, Pod Laščíkom 1191/18, 091
01 Stropkov,
II.
42249384,

ustanovuje správcu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 01,IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ľuba Berezňaninová, so sídlom kancelárie Hlavná 45, Prešov 080 01,IČO: 42249384, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa 18.09.2019 pod D14 Preddavky
v súdnom konaní (zálohy) položka č. 1610/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 27.9.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K088169
Spisová značka: 1K/80/2011
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
LK - ROTEX spol. s r.o. v
konkurze, so sídlom ul. Sovietskych hrdinov 627/37, 089 01 Svidník, IČO: 31 655 645, správcom ktorého je Mgr.
Marián Lipa, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné o paušálnej odmene a náhrade preukázaných
výdavkov predbežného správcu, takto
rozhodol
I.
p r i z n á v a predbežnému správcovi Mgr. Mariánovi Lipovi, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066
01 Humenné, paušálnu odmenu vo výške 165,97 EUR,
II.
Juraj Leško, bytom ul. gen. Svobodu 2/22, 089 01 Svidník je p o v i n n ý zaplatiť titulom odmeny
predbežnému správcovi sumu 165,97 eur, a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach
podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie
považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 27.9.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K088170
Spisová značka: 3OdK/103/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: PaedDr. Miroslav Čorej, nar.
23.02.1959, bytom Hviezdoslavova 448/4, 087 01 Giraltovce, správcom ktorého je: Mgr. Marián Lipa, so sídlom
kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, o odvolaní správcu z funkcie, takto
rozhodol
I.
Odvoláva Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, z funkcie
správcu.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská 1484/52, 064
01 Stará Ľubovňa.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 19.9.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K088171
Spisová značka: 38K/21/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - veriteľa Bytovka 61, Topoľová 1982/11, 914 41 Nemšová, IČO 42
275 776 o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka fyzickej osoby - podnikateľa Stanislava
Poláčková, miesto podnikania Trenčianska 326/23, 019 01 Ilava, IČO 403 804 67, o vrátení preddavku na úhradu
odmeny a výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
I. Navrhovateľovi - veriteľovi Bytovka 61, Topoľová 1982/11, 914 41 Nemšová, IČO 42 275 776 sa vracia preddavok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1 500,- eur prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
II. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia zaplatila navrhovateľovi
- veriteľovi Bytovka 61, Topoľová 1982/11, 914 41 Nemšová, IČO 42 275 776 preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1 500,- eur evidovaného pod položkou reg. D19 23/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 26.9.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K088172
Spisová značka: 28K/43/2008
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu BIZNIS PARTNERS
spol. s r.o. v konkurze so sídlom Námestie slobody 22, Prievidza, IČO 36 313 815, ktorého správcom je Mgr. Martin
Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1265, o návrhu správcu na zrušenie
konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I. Konkurz vyhlásený na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť BIZNIS PARTNERS spol. s r.o. v konkurze so sídlom
Námestie slobody 22, Prievidza, IČO 36 313 815 sa zrušuje pre nedostatok majetku.
II. Správcovi Mgr. Martin Berec so sídlom kancelárie Palackého 85/5, 91101 Trenčín, značka správcu S1265 sa
odmena a úhrada výdavkov nepriznáva.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa
doručenia jeho zverejnením v
Obchodnom vestníku písomne v dvoch vyhotoveniach prostredníctvom Okresného súdu Trenčín správca a veriteľ,
ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti uspokojená.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha(odvolací návrh).
(§ 127
ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom.
Okresný súd Trenčín dňa 27.9.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K088173
Spisová značka: 36OdK/324/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jarmila Idunková, narodená 30.09.1960, trvale bytom 926
01 Sereď, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jarmila Idunková, narodená 30.09.1960, trvale bytom 926 01
Sereď.
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II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie Vajslova 11, 917 01 Trnava, IČO:
42 155 118, značka správcu: S1398.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
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.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
13.09.2019, vedený pod položkou registra 1011/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
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boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
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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 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
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v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 25.9.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K088174
Spisová značka: 25K/38/2012
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Martin Klvaňa, nar.
13.10.1980, Veľká 24/24, Vieska, ktorého správcom je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya
769/29, 924 01 Galanta, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Súd z r u š u j e konkurz na majetok úpadcu: Martin Klvaňa, nar. 13.10.1980, Veľká 24/24, Vieska, po splnení
konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088175
Spisová značka: 25K/12/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Helena Ježová, nar. 07.12.1958,
Elektrárenská 700, 922 42 Madunice, správcom majetku ktorého je JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie:
Paulínska 24, 917 01 Trnava, o návrhu správcu na udelenie súhlasu s vylúčením majetku zo súpisu, takto
rozhodol
Súd u d e ľ u j e správcovi JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie: Paulínska 24, 917 01 Trnava súhlas na
vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty - súpisovej položky č. 2 zo súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 126/2016 zo dňa 30.06.2016, a to: zostatok na vkladnej knižke č. SK13 6500
0000 0000 6051 0854 vedenej v Poštovej banke a.s., vo výške 4,88 Eur v súpisovej hodnote 4,88 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088176
Spisová značka: 25K/14/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EMKATEX, s.r.o., IČO:
45 417 652, Coburgova 84/5372, 917 02 Trnava, správcom ktorého je JUDr. Hana Sopko, LL.M., so sídlom
kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 42 359 023, o návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
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rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 58.172,90 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088177
Spisová značka: 25K/29/2011
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: International
Apartments s.r.o., so sídlom Vysoká 3058, 921 01 Piešťany, IČO: 43 880 622, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, vložka č. 21119/T, odd.: Sro, správcom ktorého je: JUDr. Alena Kaplanová, so sídlom
kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany, o návrhu správcu na jeho odvolanie po zrušení konkurzu, takto
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Alenu Kaplanovú, so sídlom kancelárie: Nám. 1. mája 14, 921 01 Piešťany,
z funkcie správcu úpadcu: International Apartments s.r.o., so sídlom Vysoká 3058, 921 01 Piešťany, IČO: 43 880
622, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 21119/T, odd.: Sro.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088178
Spisová značka: 25K/18/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Roľnícke družstvo
PRIETRŽ, Prietrž č. 176, 906 11 Prietrž, IČO: 00 590 053, správcom majetku ktorého je JUDr. Marieta Katona, so
sídlom kancelárie Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 41 396 197, o potvrdenie prevodu
pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 95.794,11 Eur, vedené v zozname pohľadávok
pod č. 24-55.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
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rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088179
Spisová značka: 25K/20/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LONGFORD s.r.o., IČO: 45 920 737,
Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov (predtým HALIFAX s.r.o.), správcom ktorého je LexCreditor,
k.s., so sídlom Hlavná 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 245 913, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý, takto
rozhodol
Súd u z n á v a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu LONGFORD s.r.o., IČO: 45 920 737, Klincová 35, 821 08
Bratislava - mestská časť Ružinov z a m a l ý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088180
Spisová značka: 25K/18/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: INSSTAV, s.r.o., IČO:
44 454 040, Mierová 1, 920 01 Hlohovec, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vl. č.
24758/T, správcom ktorého je JUDr. Barbora Volárová, so sídlom kancelárie: Kukučínova 11, 921 01 Piešťany, o
návrhu na potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 39.622,34 Eur, vedené v zozname pohľadávok
pod č. S34-S49 a S80.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088181
Spisová značka: 28OdK/325/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roland Vizvári, narodený 02.04.1986, trvale bytom
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Narcisová 1942/30, 927 05 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Roland Vizvári, IČO: 50 684 761, s
miestom podnikania 927 05 Šaľa, Narcisová 1942/30, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 17.05.2019,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Svidníku, Sovietskych Hrdinov 102, 089 01 Svidník, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roland Vizvári, narodený 02.04.1986, trvale bytom Narcisová
1942/30, 927 05 Šaľa.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta,
IČO: 45 026 556, značka správcu: S1221.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
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.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
20.09.2019, vedený pod položkou registra 1024/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase 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
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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 § 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 zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K088182
Spisová značka: 25K/40/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TECHNOLIVING, s.r.o.,
IČO: 31 619 321, Pekárska 11, 917 01 Trnava, správcom majetku ktorého je Správcovská kancelária Betáková
Krkošková, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 51 426 226, o
potvrdenie prevodu pohľadávky, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 206.295,44 Eur, vedené v zozname pohľadávok
pod č. 97/1-159/63.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 26.9.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K088183
Spisová značka: 9K/4/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: ADEX, s.r.o., Medňanského 39, 036
01 Martin, IČO: 31 623 484, uznesením č.k.: 9K/4/2019-121 zo dňa 12.08.2019 zastavil konkurzné konanie pre
nedostatok majetku dlžníka.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 03.09.2019
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Okresný súd Žilina dňa 27.9.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K088184
Spisová značka: 9K/8/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: B.I.B., spol. s r.o., so sídlom ul. A.
Kmeťa 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 605 303, zastúpeného: KUBINEC & PARTNERS advokátska kancelária, s.r.o., so
sídlom Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 851 574, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: B.I.B., spol. s r.o., so sídlom ul. A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina,
IČO: 31 605 303.
II.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom
kancelárie: Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, značka správcu: S1436.
III.
V y z ý v a v e r i t e ľ o v dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky spôsobom podľa § 28 a § 29 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, v jednom rovnopise u
správcu na adrese jeho kancelárie a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k sp. zn. 9K/8/2019. Doručením
prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde.
IV.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
VI.
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).

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom /§ 23 ods. 1 ZKR/. Uznesenie o
vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). Prihlášku
podáva veriteľ v jednom rovnopise správcovi na adresu jeho kancelárie a v jednom rovnopise na súd. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to: meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada; /vzor tlačiva je uvedený vo
vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vzor
tlačiva je dostupný na internete: www.justice.gov.sk.
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).
Prihláška musí byť doručená správcovi 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 a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 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).
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).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 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/. 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).
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 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. 7, 8 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý 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.
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.
Uvedené 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. 9, 10 ZKR).

Okresný súd Žilina dňa 27.9.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
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K088185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 27, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/349/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/349/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci navrhovateľa - dĺžnika Marek Hermann, narodený 06.01.1975, trvale bytom Sputniková 27, 821 02
Bratislava občan SR na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I.,sp.zn. 37OdK/349/2019 -12, v ktorom
súd vyhlásil konkurz na majetok dĺžníka, oznamujem, že v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnúť do správcovského spisu v kancelárii správcu - Ing.
Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava v pracovných dňoch v pondelok až piatok od 10.00 do 16.00
hod. Nahliadanie do spisu je možné si podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu po telefonickej
dohode na telefónnom čísle : 0917 77 17 17, alebo elektronickou poštou na adrese: abruzenakova@gmail.com.
Ing. Anna Bružeňáková, správca

K088186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Hermann
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sputniková 27, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anna Bružeňáková
Sídlo správcu:
Jesenná 4, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/349/2019/S1450
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/349/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Marek Hermann, narodený 06.01.1975, trvale bytom Sputniková 27, 821 02 Bratislava občan SR Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. značka: 37OdK/349/2019, č.k. 37OdK/349/2019-12
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa 20.09.2019, bol vyhlásený konkurz úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor Marek Hermann born on 06.01.1975, permanently residing Sputnikova 27, 821 02
Bratislava, Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Bratislava, No.
38OdK/2349/2019, c.Nr. 37OdK/349/2019-12 publiced in Commercial Bulletin no. 182/2019 20th of
September 2019 bancruptcy procedure was on the Debtor Marek Hermann
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť 21.09.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz dlžníka.
This resolution of the District court Bratislava, became valid on 21th September 2019. The bancruptcys procedure
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkkrze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava
I., Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k sp. značke 37OdK/349/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bancruptcy and Restructuralization act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bancruptcy procedure in one original to the Okresný súd Bratislava I. (District court Bratislava), Záhradnícka 10,
821 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 37OdK/349/2019 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Anna Bružeňáková, Jesenná 4, 821 09 Bratislava, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. Thelodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain
condictions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condiction on which
the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency names
as EUR. Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim. In case the address or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a nonfinancial
claim si lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Veriteľ posiela kópie prípadných podkladov a uvádza povahu svojej pohľadávky, dátum jej vzniku a jej výšku, ako
aj to, či si v spojitosti so svojou pohľadávkou nárokuje prednostné právo, krytie vecným právom alebo vyhradenie
vlastníckeho práva, a na aký majetok sa táto jeho záruka vzťahuje.
Creditor send copies of possible details and lead character of their claim, date of its creation and its elevation, as
well as this, if in connection with of his claim requisition right of priority, cover of jus in re or reserve the
possessive law, and on what property is his quarentee refer.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky). Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or wil be not signed, dated or an expert
opinion (in case of nonfinancial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not be considered as
claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or the correct the
incorrect of the incoplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 125 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 125 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the bussiness
documentation of the debtor.
Ing. Anna Bružeňáková, správca/ trustee
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K088187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravcová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 540, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/376/2019 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/376/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Lucia Mravcová, nar. 2.3.1985, Sadová 540, 900 50
Kráľová pri Senci, oznamuje, že do správcovského spisu č. 37OdK/376/2019 S1584 môžu účastníci konkurzného
konania, ich zástupcovia a ďalšie oprávnené osoby nahliadať v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 13:00 v
kancelárii správcu na adrese Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do spisu prijíma správca písomne na adrese kancelárie správcu, na emailovej adrese
lubomir.duben@mail.telekom.sk alebo telefonicky na čísle +421 944 513 361. Ak o nahliadnutie do spisu v ten
istý deň požiada viac žiadateľov, čas vyhradený na nahliadnutie do spisu pre jedného žiadateľa nesmie prekročiť
jednu hodinu, ibaže to neobmedzí iných žiadateľov v nahliadaní do spisu. Poradie nahliadania do spisu sa riadi
poradím zápisu do poradovníka. Poradovník sa vyhotovuje osobitne na každý pracovný deň. Ak to povaha veci
umožňuje, najmä preto, že sa žiada o nahliadnutie do rôznych častí spisu oddelených tvrdým obalom alebo
rôznych osobitných spisových zväzkov, oprávnené osoby môžu nahliadať do spisu naraz.
Elektronický správcovský spis je účastníkom konania a ich zástupcom sprístupnený v Registri úpadcov
(ru.justice.sk ) pod číslom konania 37OdK/376/2019.
27.9.2019
Ing. Ľubomír Dubeň, správca

K088188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravcová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 540, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľubomír Dubeň
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/376/2019 S1584
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/376/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Ľubomír Dubeň, správca konkurznej podstaty dlžníka Lucia Mravcová, nar. 2.3.1985, Sadová 540, 900 50
Kráľová pri Senci, oznamuje v zmysle ustanovenia § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že preddavky na
trovy konania za účelom popierania prihlásených pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5
až 7, 9, 11, 13 až 16, 18 až 21 ZKR môžu veritelia skladať na účet správcu číslo IBAN: SK12 8330 0000 0023
0075 6554, BIC: FIOZSKBAXXX vedenom vo Fio banka, a.s., pobočke zahraničnej banky. Vo variabilnom
symbole je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. V správe pre prijímateľa je
potrebné uviesť číslo konania v tvare 37OdK/376/2019 a názov alebo meno popierajúceho veriteľa.
27.9.2019
Ing. Ľubomír Dubeň, správca
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K088189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hobbi s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 528
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/72/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/72/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

sp. zn. 37K/72/2018
Úpadca:
Hobbi s.r.o.
sídlo: Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528
Dátum a čas zasadnutia:
27.09.2019
Miesto zasadnutia:
OTP Banka Slovensko, a.s.
Štúrova 5, 813 54 Bratislava
Správca úpadcu:
LawService Recovery, k.s.
so sídlom kancelárie: Tallerova 5, 811 02 Bratislava
zapísaná v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti pod S1731
Zoznam prítomných:
Členovia veriteľského výboru:
·
·
·

ROJAPLAST s.r.o., so sídlom Bohouňovicee I., čp. 79, PSČ: 280 02, Česká republika, IČO: 27 133 974,
na základe písomného hlasovania prostredníctvom e-mailu zo dňa 24.09.2019
FORESPO NR a.s., so sídlom Karloveská 34, 841 04 Bratislava, IČO: 47 235 071, na základe písomného
hlasovania prostredníctvom e-mailu zo dňa 25.09.2019
OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916, na základe
písomného hlasovania prostredníctvom e-mailu zo dňa 23.09.2019

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
2. Hlasovanie „per rollam“ o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 10.09.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Záver
K bodu č. 1 - Otvorenie
Predseda veriteľského výboru, v zmysle odsúhlasenej elektronickej komunikácie z 1. zasadnutia veriteľského
výboru, ktoré sa konalo dňa 28.08.2019 vo Zvolene, vyzval prostredníctvom e-mailu zo dňa 23.09.2019 členov
veriteľského výboru na hlasovanie „per rollam“ (prostredníctvom e-mailu) o žiadosti správcu o udelenie záväzného
pokynu zo dňa 10.09.2019.
V súlade so znením ustanovenia § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), za uznesenie veriteľského výboru
možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na
účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Predseda
veriteľského výboru konštatuje, že veriteľský výbor je uznášania schopný, nakoľko sú prítomní (hlasovali) všetci
traja členovia veriteľského výboru - OTP Banka Slovensko, a.s., FORESPO NR a.s. a ROJAPLAST s.r.o.
K bodu č. 2 - Hlasovanie „per roliam“ o žiadosti správcu o udelenie záväzného pokynu zo dňa 10.09.2019
Na základe e-mailovej výzvy Predsedu veriteľského výboru zo dňa 23.09.2019 bolo členom veriteľského výboru
na hlasovanie „per rollam“ (prostredníctvom e-mailu) predložené nasledovné uznesenie:
Uznesenie č. 1
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) 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
konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu Hobbi s.r.o., so sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718
528 (ďalej len „Úpadca“) v súlade s § 83 ods. 1 písm. a) ZKR ukladá správcovi LawService Recovery, k.s., so
sídlom správcovskej .kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zapísanú v zozname správcov vedeným
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len „Správca“) záväzný pokyn ako postupovať pri
speňažovaní nasledovného hnuteľného majetku Úpadcu

Pora
dové
číslo

6

7

8

9

Popis

Motorové
vozidlo
Peugeot
Boxer
Motorové
vozidlo
Hyundai
i30
Motorové
vozidlo
KJA
VENGA
Motorové
vozidlo
KJA
VENGA

Po
čet Výrobné číslo
ks

Evidenč n é číslo

Rok
výroby

Stav
opotrebo
vanosti

Spoluvl
astnick
y
podiel
Úpadc
u

1

VF3 Y D UMFC12B47 120

BL963M
P

2016

používan
é

1/1

14 000,00 EUR

1

TMAD351UAEJ1146
36

BL073FJ

2013

používan
é

1/1

8 000,00 EUR

1

U5YEH811ADL0472 23

BL805EY

2013

používan
é

1/1

4 000,00 EUR

1

U5YEH811ADL0351 63

BL057F
B

2013

používan
é

1/1

4 000,00 EUR

Súpisová
hodnota

(ďalej len „Hnuteľné veci“),
ktoré sú zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, súpis ktorej bol zverejnený Obchodnom vestníku č. 142/2019
zo dňa 25.07.2019, a to tak, že Správca ich speňaží spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR, teda zorganizuje
verejné ponukové konanie na odplatný predaj za nasledovných podmienok. Hnuteľné veci sa speňažujú každá
samostatne. Oznámenie o konaní verejného ponukového konania Správca zverejní v Obchodnom vestníku SR a
na internetových portáloch www.autobazar.eu,www.autovia.sk a www.autobazar.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie Správcu. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
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ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Záujemca musí zložiť na konkurzný účet zábezpeku na úhradu
kúpnej ceny vo výške 1 500,00 EUR za každú jednu z Hnuteľných vecí, o ktorú záujemca danou ponukou prejaví
záujem.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne, keď v ponuke záujemca musí presne špecifikovať, o ktorú časť z
Hnuteľných vecí má záujem. Predmetom ponuky záujemcu o odkúpenie tak môže byť samostatne ktorákoľvek z
Hnuteľných vecí.
Ponuka záujemcu musí obsahovať písomný návrh dohody o zmluvnej pokute v nižšie uvedenom znení, ktorý
Správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje:
„(Označenie záujemcu) pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako
víťazná, pričom ako víťazná bude vyhodnotená aj príslušným orgánom, následne v lehote podľa oznámenia v
obchodnom vestníku so správcom neuzavrie kúpnu zmluvu alebo v lehote podľa ponukového konania neuhradí
kúpnu cenu, čím poruší podmienky ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške ním zloženej
zábezpek)’, ktorá za uvedených podmienok bude správcom započítaná so zloženou zábezpekou.“
Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a
požiada ho o udelenie súhlasu na predaj víťazom ponukového konania. Hnuteľné veci sa predávajú každá
samostatne, pričom záujemca je povinný v ponuke presne špecifikovať časť z Hnuteľných vecí, vo vzťahu ku
ktorým podáva ponuku. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná kúpna cena za konkrétnu časť
Hnuteľných vecí, pričom ponuky budú vyhodnocované vždy individuálne vo vzťahu ku každej z Hnuteľných vecí
samostatne. Správca ako aj príslušný orgán je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako
nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca uzatvorí kúpne zmluvy s víťazmi ponukového konania, ktorých
ponuky súčasne ako víťazné odsúhlasí aj príslušný orgán.
Ostatné podmienky verejného ponukového konania doplní Správca podľa vlastného uváženia. “
ZA:

3 hlasy (OTP Banka Slovensko, a.s., FORESPO NR a.s. a ROJAPLAST s.r.o.)

PROTI:

0 hlasov

ZDRŽAL SA:

0 hlasov

V súlade s výsledkami hlasovania Predseda veriteľského výboru konštatujte , že veriteľský výbor prijal Uznesenie
č. 1.
K bodu č. 3 – Záver
Z dôvodu, že boli vyčerpané všetky body programu 2. zasadnutia veriteľského výboru, bolo zasadnutie o 10:15 h.
ukončené.
V Bratislave dňa 27.09.2019

___________________________________
OTP Banka Slovensko, a.s.
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K088190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/252/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK252/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Do súpisu všeobecnej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok

K088191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kuric
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 10618/116, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/374/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/374/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu Róbert Kuric, nar. 25.02.1985, Vajnorská 10618/116,
831 04 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení v
spojení s § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
v čase určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237 434. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej schránky
mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K088192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Rigo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/22/2018 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/22/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Tibor Rigo, nar. 11.03.1962, trvale bytom Ševčenkova 8, 851 01 Bratislava,
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 súpisu všeobecnej podstaty
nasledovne:
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2. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku v sume 543,17 €, súpisová hodnota 543,17 €.
Mgr. Michal Kiča, správca

K088193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kuric
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 10618/116, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/374/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/374/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marian Mikuš, správca dlžníka: Róbert Kuric, nar. 25.02.1985, Vajnorská 10618/116, 831 04 Bratislava
týmto v zmysle ust. § 167l ods.5 s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu,
na ktorý možu veritelia skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo VÚB, a.s.. Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0038 4252 5456. Správa pre
prijímateľa: 37OdK/374/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej
pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Marian Mikuš, správca
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K088194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kuric
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 10618/116, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/374/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/374/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
Róbert Kuric, nar. 25.02.1985, Vajnorská 10618/116, 831 04 Bratislava (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/374/2019 zo dňa 21.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
186/2019 dňa 26.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 37OdK/374/2019. Ak veriteľ doručí 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 s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky a 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 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
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). 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 referečný 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
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sa pripoja listiny preukázajúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku
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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne, v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s Nariadením Európskeho Parlamentu a Radu (EÚ) č.848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Róbert Kuric, nar. 25.02.1985, Vajnorská 10618/116, 831 04 Bratislava
(hereinafter referred to as “debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 37OdK/374/2019 dated 21th August 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt´s
estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of No. 186/2019 on
26th September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization 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 to the bankruptcy
trustee to the address: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, Slovak Republic to the No.
37OdK/374/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general 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). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). 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. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
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by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). 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 No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Ing. Marian Mikuš
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Most pri Bratislave, týmto v zmysle ustanovenia § 167n v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“),
uverejňuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúceho konkurzu za nasledujúcich podmienok:
PONUKOVÉ KONANIE – 1. kolo
I. Predmet konania
Predmetom ponukového konania je ponuka najvyššej kúpnej ceny za súbor majetku úpadcu, a to nehnuteľných
vecí spísaných do súpisu majetku konkurznej podstaty uverejneného v obchodnom vestníku č. 138/2019 dňa
19.7.2019 pod súpisovou položkou č. 1 až č. 26 nasledovne:
1. pozemok parc. reg. "C", parcelné č. 358/12, záhrada o výmere 11 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Senec, obci Most pri Bratislave, katastrálnom území Most pri Bratislave, zapísaný
Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 87, majetok patrí do konkurznej
podstaty s poukazom na ustanovenie § 167i ZoKR, spoluvlastnícky podiel 1/1, súpisová hodnota 880 €,
2. stavba súp. č. 92, postavená na pozemku parc. č. 351, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný
dom, nachádzajúca sa v Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom
území Zemné, zapísaná Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 45,
spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/5, súpisová hodnota 700 €,
3. pozemok parc. reg. "C", parcelné č. 351, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 366 m2, nachádzajúci sa
v Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný
Okresným úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 45, spoluvlastnícky podiel
úpadcu 1/5, súpisová hodnota 100 €,
4. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 8584/2, orná pôda o výmere 2028 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2495, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 114 €,
5. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 8585/1, orná pôda o výmere 3474 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2496, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/40,
súpisová hodnota 390 €,
6. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 3459, orná pôda o výmere 594 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2497, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/280,
súpisová hodnota 10 €,
7. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4839/1, trvalý trávny porast o výmere 241 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2497, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/280, súpisová hodnota 4 €,
8. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4840/1, orná pôda o výmere 1444 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2497, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/280,
súpisová hodnota 23 €,
9. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4841/1, orná pôda o výmere 392 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2497, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/280,
súpisová hodnota 6 €,
10. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4842/1, orná pôda o výmere 846 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2497, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/280,
súpisová hodnota 13 €,
11. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 7200/3, trvalý trávny porast o výmere 766 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2497, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/280, súpisová hodnota 12 €,
12. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 5745/1, orná pôda o výmere 3424 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2499, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/560,
súpisová hodnota 27 €,
13. pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 2062, záhrada o výmere 439 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
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republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 25 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 2109/3, lesný pozemok o výmere 202 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/80, súpisová hodnota 11 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4618, trvalý trávny porast o výmere 1054 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/80, súpisová hodnota 59 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4619, orná pôda o výmere 6516 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 366 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4620, trvalý trávny porast o výmere 1062 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/80, súpisová hodnota 60 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4621, orná pôda o výmere 8928 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 502 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4855, orná pôda o výmere 7070 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 397 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 8308, trvalý trávny porast o výmere 1296 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/80, súpisová hodnota 72 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 8309, trvalý trávny porast o výmere 1490 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/80, súpisová hodnota 83 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 8310, orná pôda o výmere 2081 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3314, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 117 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4803/1, trvalý trávny porast o výmere 176 m2, nachádzajúci sa v
Slovenskej republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným
úradom Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3315, spoluvlastnícky podiel úpadcu
9/80, súpisová hodnota 10 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 4804/1, orná pôda o výmere 932 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 3315, spoluvlastnícky podiel úpadcu 9/80,
súpisová hodnota 52 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 1580, lesný pozemok o výmere 215 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 5548, spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/10,
súpisová hodnota 11 €,
pozemok parc. reg. "E", parcelné č. 7200/1, orná pôda o výmere 1856 m2, nachádzajúci sa v Slovenskej
republike, okrese Nové Zámky, obci Zemné, katastrálnom území Zemné, zapísaný Okresným úradom
Nové Zámky, katastrálnym odborom na liste vlastníctva č. 2957, spoluvlastnícky podiel úpadcu 18/630,
súpisová hodnota 26 €.

II. Záväzná ponuka
Záujemca môže vypracovať a doručiť správcovi písomnú záväznú ponuku. Obsahom záväznej ponuky musí byť
označenie ponukového konania, označenie záujemcu – identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba – meno,
priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu, právnická osoba – obchodné meno, IČO a sídlo
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spoločnosti) a ponúknutá kúpna cena vyjadrená aj slovom. Záujemca v záväznej ponuke uvedie tiež svoje
kontaktné údaje (tel. číslo, e-mail) a údaje bankového spojenia. Minimálna kúpna cena resp. najnižšie podanie sa
nestanovuje. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Za riadne a včas uhradenú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu sa
považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný deň určený na doručovanie
ponúk. Súčasťou záväznej ponuky je tiež doklad o zložení zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
na účet správcu:
banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: IBAN SK88 8360 5207 0042 0320 5303
variabilný symbol: dátum narodenia/IČO záujemcu
Záujemca do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
záujemcom – meno a priezvisko/obchodné meno a nasledujúci text: "8OdK/141/2019 S1555 - Ladislav Rohoška –
záloha“
III. Doručovanie záväznej ponuky
Účastník doručí záväznú ponuku v pevne zalepenej a neporušenej obálke. Vedľa označenia adresáta musí byť
uvedený nasledujúci text: "8OdK/141/2019 S1555 - konkurz na majetok úpadcu Ladislav Rohoška– ponukové
konanie na predaj súboru nehnuteľných vecí – NEOTVÁRAŤ". Obálku so záväznou ponukou musí účastník
doručiť do kancelárie správcu osobne alebo ako zásielku najneskôr do 21.10.2019 do 15.00 hod. Včas doručené
ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia. Na obálky doručené po tejto lehote alebo
porušené a nesprávne označené obálky nebude správca prihliadať. Účastník môže doručiť najviac jednu záväznú
ponuku. Účastník nemôže už raz doručenú záväznú ponuku meniť ani dopĺňať.
IV. Vyhodnotenie ponukového konania
Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úplná a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako 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. S úspešným uchádzačom je správca povinný
bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu,
správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu
úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil
podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie
je ponukové konanie skončené. O vyhodnotení ponukového konania správca spíše úradný záznam, ktorý založí
do správcovského spisu. Otváranie obálok sa uskutoční za prítomnosti správcu alebo ním poverenej osoby.
V. Skončenie ponukového konania
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Ponukové konanie sa končí ak nebola
podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani
jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po opätovnom vyhodnotení. Pokiaľ je prvé kolo
ponukového konania skončené bez toho, že by došlo k speňaženiu predmetu ponukového konania, správca
bezodkladne vyhlási druhé kolo ponukového konania za obdobných podmienok ako prvé kolo ponukového
konania.
VI. Ostatné podmienky
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť všetky
návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania podrobnejšie upraviť,
avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad podmienok ponukového
konania určuje správca.
VII. Kontakty
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 09.00 do 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení, telefonicky na t. č. +421220862132, poštou na adrese Bajkalská 21/A, 821 01
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Bratislava, alebo elektronicky na adrese elektronickej pošty kica.michal@gmail.com. Správca neposkytuje
informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po skončení ponukového
konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
Mgr. Michal Kiča, správca

K088196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kratochvíl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 601 / 9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/356/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/356/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Pohovej, správca Ing. Arch. Anton Kratochvíl, nar. 27.05.1969, Kozia 601/9, 811 03 Bratislava Staré Mesto, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/356/2019 týmto
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, a to počas stránkových hodín: pondelok až piatok
8,00 - 12,00 hod., 12,30 - 15,30 hod. Nahliadnuť do spisu je možné po predchádzajúcej dohode na základe
žiadosti zaslanej písomne na adresu sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu
mpohovej@pohovejpartners.sk.
V Bratislave, dňa 30.09.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K088197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrvová Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sadová 540, 900 50 Kráľová pri Senci
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/57/2019 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/57/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu o ukončení konkurzu
JUDr. Martin Aksamit, so sídlom Michalská ul. č. 14, Bratislava, konkurzný správca majetku dlžníka Jarmila
Mrvová, bytom Sadová č. 540, 900 50 Kráľová pri Senci, nar. 14.11.1962 (ďalej len „Dlžník“) oznamuje v súlade s
§ 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., že na základe zistení správcu
vykonaných podľa § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. Dlžník nemá žiadny
majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata tak nepokryje náklady konkurzu podľa § 167t zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p., na základe čoho sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia podľa § 199 odsek 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p.,
sa zrušuje konkurz vedený na majetok Jarmila Mrvová, bytom Sadová č. 540, 900 50 Kráľová pri Senci, nar.
14.11.1962 na Okresnom súde Bratislava I pod spis. zn. 37 OdK/57/2019.
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Poučenie: Podľa § 167v odsek 4 zákona 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v z.n.p. 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 vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Bratislave, dňa 30. septembra 2019
JUDr. Martin Aksamit
správca

K088198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kratochvíl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 601 / 9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/356/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/356/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Ing. Arch. Anton
Kratochvíl, nar. 27.05.1969, Kozia 601/9, 811 03 Bratislava - Staré Mesto, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/356/2019, zo dňa 21.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the
debtor Ing. Arch. Anton Kratochví, date of birth 27.05.1969, residency at Kozia 601/9, 811 03 Bratislava - Staré
Mesto (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava I,
No. 37OdK/356/2019 dated on 21.08.2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa
20.09.2019. Dňom 21.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 182/2019 on 20.09.2019.
Bankruptcy was declared on 21.09.2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov a §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring and § 199 sec. 9 Act no.
7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu JUDr. Michal Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika.
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Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring
hereinafter only BRA") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the permission
of bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: JUDr.
Michal Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 21.09.2019.
The date 21.09.2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy, also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
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rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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 v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not account 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 Business 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 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).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (§ 167l ods. 5 ZKR).
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor (§ 167l sec. 5 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
v/in Bratislave, dňa/date 30.09.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca/trustee

K088199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ulehla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 166 / 82, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/125/2019 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/125/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu podľa § 167l ods. 3 ZoKR zverejňuje zapísanie pohľadávky do zoznamu pohľadávok veriteľa
Prima banka Slovensko, a. s. IČO 31575951, Hodžova ul. č. 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika. Prihláška
nezabezpečenej pohľadávky bola doručená správcovi dňa 30.9.2019, teda po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Správca zapísal pohľadávku do zoznamu pohľadávok dňa 30.9.2019.
Označenie pohľadávky : celková suma : 237,38€, istina : 237,38€, nezabezpečená pohľadávka, poradie : iná
pohľadávka.

K088200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Satury
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/360/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/360/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Iveta Satury, nar.
30.03.1965, trvale bytom Pavla Horova 6154/28, 841 08 Bratislava týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň
od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Štefanovičova 14, 811
04 Bratislava. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 048/285 11 03.

V Bratislave dňa 25.09.2019
KP recovery, k.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca

K088201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Satury
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/360/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Iveta Satury, nar. 30.03.1965, trvale bytom Pavla Horova 6154/28, 841
08 Bratislava, týmto v súlade s ustanovením § 167 l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, oznamuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky za účelom popretia pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 8OdK/360/2019. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

V Bratislave dňa 25.09.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K088202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Satury
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Horova 6154/28, 84108 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1965
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/360/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/360/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG) Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES) Anuncio de procedimiento de insolvencia
(CS) Oznámení o insolvenčním řízení
(DA) Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE) Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN) Notice of insolvency proceedings
(ET) Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL) Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR) Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA) Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR) Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT) Avviso di procedura d'insolvenza
(LV) Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT) Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU) Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT) Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL) Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL) Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT) Aviso sobre processo de insolvência
(RO) Notificare privind procedura de insolvență
(SK) Oznam o insolvenčnom konaní
(SL) Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI) Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV) Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka Iveta Satury, nar. 30.03.1965, trvale bytom Pavla Horova 6154/28, 841 08 Bratislava (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 8OdK/360/2019-12 zo dňa 21.08.2019,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 183/2019 zo dňa 23.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava,
Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.:
10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Iveta Satury, born: 30th of March 1965, address: Pavla Horova
6154/28, 841 08 Bratislava, Slovak Republic, our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court in Bratislava I, proc. no: 8OdK/360/2019 dated on 21st of August 2019, which was announced
in the Commercial Bulletin No. 183/2019 from 23th of September 2019, bankruptcy procedure was declared
on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k.s., Štefanovičova 14, 811 04
Bratislava, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 8OdK/360/2019-12 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to the
Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to the
No. 8OdK/360/2019-12 (§ 167l sec. 3 BRA).
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).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
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, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 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).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (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 claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or 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 Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
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 Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Bratislave dňa 25.09.2019
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K088203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 18, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 725 175
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/37/2019 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/37/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Alexandra Molnárová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Gastro club, s.r.o., v likvidácii, so sídlom
Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 44 725 175, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava
I, č. k. 8K/37/2019, týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy
konania na účely popretia pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK74 8330 0000 0023 0169 9539 vedený vo Fio
banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350eur a najviac 10 000eur.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K088204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soňa Antalová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Veterníková
Sídlo správcu:
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/365/2019 S1192
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/365/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Druh podania: Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu: Soňa Antalová,
nar. 07.11.1976, trvale bytom Miestny úrad – Petržalka, Kutlíkova 17, 851 07 Bratislava, ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I., č.k. 37OdK/365/2019 zo dňa 21.08.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as
bankruptcy trustee of the Soňa Antalová, born 07.11.1976, address Miestny úrad – Petržalka, Kutlíkova
851 07 Bratislava, Slovakia hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of
District Court Bratislava No. 37OdK/365/2019 dated of 21th of August 2019 bankruptcy was declared on
Bankrupts estate.

the
17,
the
the

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 184/2019 dňa
24.09.2019. Dňom 25.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was Publisher Journal 184/2019 on 25th of September 2019.
Bankruptcy was declared on of 26th of September 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZoKR) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Mária Veterníková, Svätoplukova 31, 821 08
Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Mária Veterníková,
Svätoplukova 31, 821 08 Bratislava, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate
application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
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7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put
together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Mária Veterníková, správca
JUDr. Mária Veterníková, trustee

K088205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Pavol KUBALA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 5/1893, 841 01 Bratislava - Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/51/2016 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/51/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 36
Typ súpisovej zložky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA – PRÍJEM ÚPADCU – MZDA 8/2019 (za 16dní, 1
sviatok a 5 dní dovolenky)
Celková suma (aj mena): 195,11 Eur (v zmysle ustanovenia § 72 ods. 2 veta druhá ZKR)
Dôvod zaradenia: § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
Deň zaradenia/deň zápisu: 30.09.2019/30.09.2019
Charakteristika: právny dôvod – pracovná zmluva so zamestnávateľom: Royal Office s. r. o., IČO: 46 163 875
BIC: TATRSKBX
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IBAN: SK68 1100 0000 0029 3515 2156
Banka: Tatra banka, a.s.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 195,11 Eur

K088206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Franková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Haburská 84/15, 821 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1985
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/188/2019/S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/188/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár
spoločnosti, správca dlžníka: Natália Franková, nar. 13.07.1985, trvale bytom Haburská 84/15, 821 01 Bratislava
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.

V Bratislave, dňa 30.09.2019

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

K088207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: COFFEEBREAK SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovinka 67, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 707 054
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/45/2019-S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/45/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty úpadcu COFFEEBREAK SLOVAKIA s.r.o., v likvidácii, so sídlom 900 41
Rovinka 67 , IČO: 35 707 054
Číslo zápisu: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka z účtu IBAN: SK88 1111 0000 0010 1023 8009
Súpisová hodnota : 6 884,93,- EUR
Podstata: Všeobecná Deň zápisu: 30.09.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patriaci úpadcovi v čase vyhlásenia

K088208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jiří Krejčí
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozácka 68, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/67/2018 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/67/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

II . kolo ponukového konania
JUDr. Adam Puškár – správca, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, správca dlžníka: Jiří Krejčí, nar. 16.12.1967,
bytom Kozácka 68, Trnava, t. č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou, štátny občan
SR, sp. zn. 8K/67/2018 v súlade so ust. § 92 a nasl. ZKR vyhlasuje v zmysle § 92 ods. 1 písm. d.) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ponukové konanie na predaj
nasledovných zložiek súpisu všeobecnej podstaty zverejnenej v OV č. 147/2019 zo dňa 01.08.2019.

Hnuteľný majetok
Súpisová položka majetku č.
16
17

popis hnuteľného majetku
strelná zbraň
strelná zbraň

18

strelivo

značka
Glock Austria, kal. 9 mm, model Glock 17
Glock Austria, kal. 9 x 19,
Model Glock 26
273 kusov, kaliber 9mm

v.č.
Súpisová hodnota
DCB913 500,- €
DGK945 500,- €
-

50,- €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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za najvyššiu ponuku, pričom

minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 16 je 400,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 17 je 400,- eur,
minimálna kúpna cena za súpisovú položku č. 18 je 30,- eur,

a za nasledovných podmienok:

1.
Návrhy na odkúpenie majetku sa podávajú písomne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Adam Puškár –
správca, Karpatská 5, 811 05 Bratislava, v zapečatenej obálke s označením “ponukové konanie – 8K/67/2018 –
NEOTVÁRAŤ“ s termínom doručenia najneskôr do 10 dní od dňa zverejnenia tohto oznamu. Návrh musí
obsahovať označenie súpisovej zložky majetku s uvedením čísla položky v súpise všeobecnej podstaty
a navrhovanú cenu. Predložený návrh musí ďalej obsahovať meno, priezvisko, bydlisko a fotokópiu platného
občianskeho preukazu pri fyzických osobách, resp. obchodné meno, sídlo, IČO, aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra nie starší ako 30 dní pri právnických osobách a fyzických osobách – podnikateľoch.
K návrhu pripojí účastník konania tiež písomný súhlas s podmienkami ponukového konania. Podmienkou účasti
v ponukovom konaní je, aby bol záujemca držiteľom zbrojného preukazu príslušnej skupiny. Záujemca v návrhu
na odkúpenie majetku predloží fotokópiu platného zbrojného preukazu. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto
údaje, nemusí správca prihliadať. Správca si vyhradzuje právo meniť podmienky ponukového konania a právo
ponukové konanie zrušiť. Správca je zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
2.
Každý účastník je oprávnený podať len 1 návrh. V prípade viacerých návrhov od jedného účastníka sa bude
prihliadať len na jeho návrh s najvyššou cenovou ponukou.
3.
Otváranie obálok s návrhmi a cenovými ponukami a vyhodnocovanie návrhov sa uskutoční v kancelárií správcu
15. deň odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v OV o 15:00 hod. Za najvhodnejší návrh sa bude
považovať návrh na uzatvorenie zmluvy s najvyššou cenovou ponukou.
4.
Záujemca, ktorého návrh bude označený ako najvhodnejší, je povinný do 20 dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu k súpisovým položkám majetku.
5.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak sa záujemca dostane do omeškania s uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok resp. ju odmietne uzavrieť,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 1.000,- eur.

K088209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Európska vzdelávacia akadémia, n.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nobelova 16, 836 14 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 924 010
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/44/2015 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/44/2015
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO: 48 002 381,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1519/B, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1752, správca úpadcu: Európska
vzdelávacia akadémia, n.o. v likvidácií, so sídlom Nobelova 16, 836 14 Bratislava, IČO: 37 924 010 (ďalej len
„úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok,
pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého prihlášky pohľadávok boli správcovi doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty):

Veriteľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
so sídlom Stromová 1, 813 30 Bratislava, IČO: 00 164 381
Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

343.727,99 €
3
Neuplatnené
15/1-15/3
01.09.2019

V Bratislave, dňa 27.09.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K088210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Antaličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 2700 / 21, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková
Sídlo správcu:
Tomášikova 3/a, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/263/2019 S1786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/263/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, správca, so sídlom kancelárie: Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, SR, značka
správcu S 1786 (ďalej aj ako „Správca“), bola uznesením Okresného súdu Bratislava I, pod č. k. 8OdK/263/2019
ustanovená do funkcie Správcu úpadcu: Nikola Antaličová, nar.: 22.07.1986, bytom Medveďovej 21, 851 04
Bratislava, (ďalej aj ako „Úpadca“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa
15.08.2019 a právoplatnosť nadobudlo dňa 16.08.2019 (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.“
V súlade s § 167j ZKR pre úpadcu: Nikola Antaličová, nar.: 22.07.1986, bytom Medveďovej 21, 851 04 Bratislava,
správca zverejňuje súpis majetku pre všeobecnú podstatu:
Súpisová zložka majetku č. 1
Druh: iná majetková hodnota; Popis: Finančné prostriedky úpadcu; Suma zapisovaného majetku: 220,00 EUR;
Dôvod zapísania majetku do súpisu: V zmysle § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – majetok vo vlastníctve
úpadcu ku dňu vyhlásenia konkurzu. Deň zapísania majetku do súpisu: 20.08.2019.
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 týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu.

V Bratislave dňa 30.09.2019
JUDr. Ing. Edita Lukáčiková, Správca

K088211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milada Tománková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dojč 138, 906 02 Dojč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/132/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/132/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I. Všeobecná časť
Dňa 8. 8. 2019 bol správcom v Obchodnom vestníku 152/2019 pod č. zverejnenia K068755 zverejnený súpis
majetku všeobecnej podstaty v podobe:
č.
súpisová
opis súpisovej zložky majetku
zl.
hodnota
peňažná pohľadávka voči dlžníkovi: Emília Štefková, Kyjevská 2491/8, 911 08 Trenčín, vo výške 1 312,50 €, právny dôvod:
1 náhrada za spoluvlastnícky podiel vyplývajúca z Rozsudku Okresného súdu Senica zo dňa 5. 6. 2019, sp. zn. 9C 28/2018 – 1 312,50 €
70, o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

Pohľadávka bola dlžníkom uhradená. Zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty bola dosiahnutá suma spolu
vo výške 1 312,50 €.
II. Rozvrhová časť
a) výťažok so speňaženia majetku všeobecnej podstaty: 1 312,50 €,
b) náklady konkurzu: 238,10 €,
c) nepostihnuteľná hodnota obydlia: 0,- €,
d) prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné: 0,- €,
e) zostatok 1 074,40 € sa pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených
pohľadávok:
č.
pohľ.
1-2
3
4

prihlásené
pohľadávky

veriteľ

COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo, IČO: 00 168 891, Nám.
4 842,63 €
Oslobodenia 12, Senica
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759,
32,00 €
Záhradnícka 10, Bratislava
Wechter Business, s.r.o., IČO: 01 963 732, Sokolovská 428/130, Praha 1 646,34 €
6 520,97 €

zistené
pohľadávky

pomer
%

v výška
uspokoj.

4 842,63 €

74,26 % 797,88 €

32,00 €

0,49 %

1 646,34 €
6 520,97 €

25,25 % 271,25 €
100 %
1 074,40 €

5,27 €

Podľa ustanovenia § 167u ods. 2 poslednej vety ZKR náklady uspokojenia nesie každý veriteľ sám. Na základe
tejto skutočnosti bude od výšky uspokojenia veriteľa pri realizácii rozvrhu odpočítaná suma poplatku za každý
prevod finančných prostriedkov na účet vo výške 0,20 €.
Piešťany 30. 09. 2019
Andrej Fiala. spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K088212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRIMAVIN, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárňanská 47/31 / 0, 932 01 Veľký Meder
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 242 021
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25K/10/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/10/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DRAŽBE

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zn. 269/2019
Dražobná spoločnosť, a.s. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dobrovoľných
dražbách“) zverejňuje na základe návrhu správcu konkurznej podstaty úpadcu, v zmysle ustanovenia § 17 zákona
o dobrovoľných dražbách nasledovné Oznámenie o dražbe:
A.
Označenie dražobníka:
Sídlo:
IČO:
Zapísaný:

Označenie navrhovateľa:
Sídlo:
Zapísaný:
Obchodné meno úpadcu:
Sídlo:
IČO úpadcu:
Spoločnosť zapísaná:

Dražobná spoločnosť, a.s.
Zelinárska 6, 821 08 Bratislava
35 849 703
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Odd: Sa, Vl. č.: 3070/B.

JUDr. Peter Kubik
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
v zozname správcov MS SR pod č. S1223
PRIMAVIN, s.r.o.
Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder
36 242 021
Obchodný register Okresného súdu Trnava, Odd: Sro, vl. č. 12594/T

B.
Miesto konania dražby:
Dátum konania dražby:
Čas konania dražby:
Dražba:

Hotel Therma, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda, rezerv. ʺSport Saloonʺ
07.11.2019
11:00 hod.
Prvé kolo dražby

C.
Predmet
dražby:

Predmetom Dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1634, katastrálne územie: Veľký Meder, Okresný úrad
Dunajská Streda – katastrálny odbor, obec Veľký Meder, okres Dunajská Streda a to:
Pozemky – parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape:
·
parcelné číslo 3044/1, výmera 458 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh ch.n .: chránené ložiskové
územie
·
parcelné číslo: 3044/2, výmera 153 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh ch.n.: chránené ložiskové
územie
·
parcelné číslo: 3044/3, výmera 158 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh ch.n.: chránené ložiskové
územie
·
parcelné číslo: 3044/4, výmera 57 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh ch.n.: chránené ložiskové
územie
·
parcelné číslo: 3044/5, výmera 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, druh ch.n.: chránené ložiskové
územie
·
parcelné číslo: 3045, výmera 228 m2, druh pozemku: záhrada, druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Stavby:
·
súpisné číslo: 47, na parcele č. 3044/2, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rodinný dom
·
súpisné číslo: 3767, na parcele č. 3044/4, druh stavby: Iná budova, popis stavby: pivnica s lisovňou
·
súpisné číslo: 3767, na parcele č. 3044/5, druh stavby: Iná budova, popis stavby: pivnica s lisovňou
·
súpisné číslo: 3768, na parcele č. 3044/3, druh stavby: Iná budova, popis stavby: prevádzková budova
Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: uličný plot , dvorný plot medzi domom a prevádzkovou budovou, dvorný plot
pri terase rodinného domu, studňa, spevnené plochy, prípojka plynu, prípojka elektro, prípojka kanalizácie, vodomerná
a studňová šachta, prípojka vody a pod.
Predmet dražby sa draží v spoluvlastníckom podiele: 1/1.
Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

D.
Opis
Rodinný dom s. č. 47 na p. č. 3044/2, k. ú. Veľký Meder
predmetu
Rodinný dom na ulici Komárňanská 31, súpisné číslo 47 na parc. KN č. 3044/2, k. ú. Veľký Meder je situovaný v centrálnej časti
dražby
mesta Veľký Meder, v pôvodnej mestskej zástavbe rodinných domov a objektov pre obchod a služby. Rodinný dom je riešený
a opis stavu ako jednopodlažný, samostatne stojací objekt. Prestrešenie je riešené prienikom sedlových striech.
predmetu
Dispozičné riešenie:
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1. NP: Dispozične pozostáva zo vstupných a komunikačných priestorov, obývacej izby s jedálňou a kuchynskou časťou, štyroch
samostatných obytných miestností, dvoch kúpeľní, špajzy a šatníka. Rodinný dom k termínu obhliadky nebol trvale obývaný,
slúžil prevažne pre komerčné účely v rámci celkovej prevádzky nehnuteľností.
Technický popis:
Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné radiátorové ‐ panelové hliníkové vykurovacie telesá. Plynový
kotol ústredného kúrenia sa nachádza v kotolni v prevádzkovej budove súpisné číslo 3768 na parc. KN č. 3044/3. V čase
obhliadky neboli nehnuteľnosti zásobované plynom, plynomerné hodiny boli odstránené. Kanalizácia z plastových potrubí je
riešená do verejnej kanalizačnej siete. Elektroinštalácia rodinného domu je svetelná aj motorická. V objekte sa nachádzajú
rozvody zabezpečovacieho zariadenia a rozvody chladu bez osadenia kompresorových a distribučných jednotiek.
Ostatné vybavenie:
Priestor kuchyne pozostáva z kuchynskej linky z materiálov na báze dreva dĺžky 5,70bm s kuchynským plastovým drezom s
pákovou vodovodnou batériou, sklokeramická elektrická varná doska, elektrická rúra, mikrovlnná rúra, digestor a chladnička s
mrazničkou. Kúpeľňa prístupná z predsiene pozostáva z keramického umývadla s pákovou vodovodnou batériou, plastovej
rohovej vane s pákovou sprchovou vodovodnou batériou a WC misy so zabudovaným splachovacím mechanizmom v stene,
celostenový keramický obklad stien. Kúpeľňa prístupná v zadnej časti rodinného domu pozostáva z keramického umývadla s
pákovou vodovodnou batériou, sprchovacieho kúta s pákovou sprchovou vodovodnou batériou a WC misy so zabudovaným
splachovacím mechanizmom v stene, celostenový keramický obklad stien. V obývacej izbe sa nachádza krbové teleso. V
šatníku sa nachádza šatníková vstavaná skriňa. Objekt rodinného domu je napojený na verejné inžinierske siete ‐ vodovodnú,
kanalizačnú a elektrickú. Popis ostatného vybavenia je uvedený v tvorbe rozpočtového ukazovateľa. Ako konštrukcie naviac
uvažujem kontaktný zatepľovací systém. K objektu rodinného domu nebola predložená žiadna technická dokumentácia. Na
základe vyjadrenia sprevádzajúcej osoby bol rodinný dom daný do užívania ako novostavba v roku 2001. Konštrukčné ako aj
materiálové vyhotovenie zodpovedá uvedenému obdobiu.
Rodinný dom bol v čase obhliadky neobývaný, zariadený, neudržiavaný ale v dobrom technickom a hygienickom stave.
Prevádzková budova s. č. 3768 na p. č. 3044/3 s prístavbou na p. č. 3044/1 a 3045, k. ú Veľký Meder
Prevádzková budova súpisné číslo 3768 na parc. KN č. 3044/3 s prístavbou na parc. KN č. 3044/1 a parc. KN č. 3045, k.ú.
Veľký Meder sa nachádza za objektom rodinného domu v dvornej časti. Objekt slúži ako prevádzkový za účelom prevažne
uskladnenia a predaja vína. Jedná sa o jednolodný objekt obdĺžnikového tvaru so zalomením so zadnou "halovou" prístavbou,
dvojpodlažný, obsahujúci suterén a 1.NP so sedlovou strechou.1.PP: Suterén objektu sa nachádza pod prevažnou časťou
pôdorysu. Suterén je dispozične prepojený s pivnicou s lisovňou súpisné číslo 3767 na parc. KN č. 3044/4 a parc. KN č. 3044/5.
V rámci ohodnocovaného objektu suterén pozostáva z prepojených vinných pivníc rôzneho charakteru. Zistené technologické
zázemie objektu nie je predmetom tohto ohodnotenia. 1.NP: pozostáva z viacero častí prístupný z exteriéru v nasledovnom
členení v smere od ulice: priestory skladu s plynovou kotolňou a ohrevom teplej vody pre rodinný dom ako aj samotný
ohodnocovaný objekt, priestory predajne vína so zázemím a miestnosťou WC, priestory skladu so vstupom do 1.PP, priestory
skladu, otvorené skladovacie priestory tankov, priestory prechodu do "halovej" prístavby objektu, z ktorých je v rámci chodby
prístupná sprcha, samostatná miestnosť WC a kuchynka pre zamestnancov. Posledným priestorom je halová prístavba, s
druhým vstupom do suterénnych priestorov.
Pivnica s lisovňou súp. č. 3767 na p. č. 30444 a 3044/5, k. ú. Veľký Meder
Pivnica s lisovňou súpisné číslo 3767 na parc. KN č. 3044/4,5 k.ú. Veľký Meder sa nachádza vedľa prevádzkovej budovy,
v rámci suterénu je s objektom prepojená. Objekt slúži ako prevádzkový za účelom prevažne uskladnenia a spracovania vína.
Jedná sa o prevažne podzemný objekt s menším nadzemným priestorom lisovne so sedlovou strechou. 1.PP: Suterén objektu
sa nachádza nad pôdorys nadzemného podlažia. Suterén je dispozične prepojený s pivnicou prevádzkovej budovy súpisné číslo
3768 na parc. KN č. 3044/3. 1.NP: pozostáva z jednej miestnosti lisovne.
PRÍSLUŠENSTVO:
Prípojka vody na parc. č. 3044/1
Prípojka vody na parc. KN č. 3044/1 je vedená od miesta napojenia cez vodomernú šachtu po objekt rodinného domu a
prevádzkovú budovu. Vyhotovená z plastového potrubia priemeru 40mm predpokladanej dĺžky 35bm. Vybudovaná v roku 2001,
predpokladaná životnosť 50 rokov.
Vodomerná šachta na parc. č. 3044/1
Vodomerná šachta na parc. KN č. 3044/1 je situovaná medzi uličným plotom a rodinným domom. Murovaná s oceľovým
poklopom vrátane vybavenia slúži pre odpočet spotreby vody z verejného vodovodu. Vybudovaná v roku 2001, predpokladaná
životnosť 50 rokov.
Studňová šachta na parc. č. 3044/1
Studňová šachta na parc. KN č. 3044/1 je situovaná medzi prevádzkovou budovou a rodinným domom. Betónová monolitická s
oceľovým poklopom. Nachádza sa v nej studňa vrátane infraštruktúrneho vybavenia. Vybudovaná v roku 2001, predpokladaná
životnosť 50 rokov.
Prípojka kanalizácie na parc. č. 3044/1
Prípojka kanalizácie na parc. KN č. 3044/1 je vedená pozdĺž celým pozemkom do verejnej kanalizačnej siete. Vyhotovená z
plastového potrubia priemeru 150mm predpokladanej dĺžky 55bm. Vybudovaná v roku 2001, predpokladaná životnosť 50 rokov.
Prípojka plynu na parc. č. 3044/1
Prípojka plynu na parc. KN č. 3044/1 je vedená od merného miesta spotreby plynu v uličnom plote po prevádzkovú budovu.
Vybudovaná v roku 2001, predpokladaná životnosť 50 rokov. V čase obhliadky boli plynomerné hodiny demontované, pre
opätovné uvedenie do prevádzky je nevyhnutná revízia plynovej prípojky.
Prípojka elektro na parc. č. 3044/1
Prípojka elektro na parc. KN č. 3044/1 je vedená od merného miesta spotreby elektrickej energie v uličnom plote po
prevádzkovú budovu. Nehnuteľnosť má zriadené dve odberné miesta elektrickej energie. Vybudovaná v roku 2001,
predpokladaná životnosť 50 rokov.
Spevnené plochy kamenné na parc. č. 3044/1
Spevnené plochy kamenné na parc. KN č. 3044/1 tvoria terasu pri rodinnom dome. Vybudovaná v roku 2001, predpokladaná
životnosť 50 rokov.
Spevnené plochy z betónovej zámkovej dlažby na parc. č. 3044/1
Spevnené plochy kamenné na parc. KN č. 3044/1 tvoria terasu pri rodinnom dome. Vybudovaná v roku 2001, predpokladaná
životnosť 50 rokov.
Spevnené plochy betónové monolitické na parc. č. 3044/1
Spevnené plochy betónové monolitické na parc. KN č. 3044/1 sa nachádzajú v zadnej časti dvora. Vybudovaná v roku 2013,
predpokladaná životnosť 40 rokov.
Altánok na parc. č. 3045
Altánok sa nachádza v zadnej časti, vedľa halovej prístavby. Je obdlžníkového tvaru, drevená nosná konštrukcia‐ stĺpy a strecha
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sedlového tvaru celoplošne obitá drevenými latami na ktorom je krytina‐ predpokladám na báze asf. pásov + ukončujúce
oplechovanie z pozinkovaného plechu. Podlaha betónová. Začiatok užívania odhadujem na rok 2013. Základnú životnosť
stanovujem na 40 rokov.
Uličný plot na parc. č. 3044/1
Uličný plot na parc. KN č. 3044/1 oddeľuje priestor dvora od uličného priestranstva. Základy plota betónové pásové, podmurovka
murovaná s kamenným obkladom. Výplň plota drevená latovaná, osadená medzi plotové murované piliere. Súčasťou plota je
drevená rámová brána a branka na pozemok. V plote sa nachádza merné miesto spotreby elektrickej energie a plynu. Plot
vybudovaný v roku 2001, predpokladaná životnosť vzhľadom na technický stav je 60 rokov.
Dvorný plot medzi domom a prevádzkovou budovou na parc. č. 3044/1
Dvorný plot medzi domom a prevádzkovou budovou na parc. KN č. 3044/1 oddeľuje priestor dvora od susedných pozemkov.
Základy plota betónové pásové, výplň plota murovaná s kamenným obkladom. Plot vybudovaný v roku 2001, predpokladaná
životnosť vzhľadom na technický stav je 70 rokov.
Dvorný plot pri terase rodinného domu na parc. č. 3044/1
Dvorný plot pri terase rodinného domu na parc. KN č. 3044/1 rozdeľuje priestor dvora na terasovú časť rodinného domu a
prechodovú dvornú časť. Plot zároveň tvorí oporu zvýšenej terasy pri rodinnom dome. Základy plota betónové pásové, výplň
plota betónová s kamenným obkladom. Plot vybudovaný v roku 2001, predpokladaná životnosť vzhľadom na technický stav je
70 rokov.
Studňa na parc. č. 3044/1
Kopaná studňa na parc. KN č. 3044/1 sa nachádza v studňovej šachte za rodinným domom. Studňa je vytvorená zo studňových
skruží priemeru 900mm predpokladanej hĺbky 8,0m. Opatrená je elektrickým ponorným čerpadlom. Studňa je využívaná
prevažne pre záhradné účely, zároveň je využívaná aj pre technologické účely prevádzky. Vybudovaná v roku 2001,
predpokladaná životnosť 80 rokov.
POZEMKY:
Pozemky sú geometricky a polohovo určené, zobrazené v katastrálnej mape a označené parcelným číslom (parcela), vedené na
liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria a záhrada v zastavanom území obce Veľký Meder. Pozemok parc. č. 3044/1
tvorí komunikačný priestor a dvor pre predmetné stavby. je prístupný z miestnej verejnej asfaltovej komunikácii (Komárňanska
ul.). Je z väčšej časti zastavaný spevnenými plochami zo zámkovej dlažby. Pozemok parc. č. 3044/2 je celoplošne zastavaný
stavbou rodinného domu súp. č. 47. Pozemky parc č. 3044/3 je celoplošne zastavaný prevádzkovou budovou súp. č. 3768 .
Pozemky parc .č. 3044/4 a 3044/5 sú zastavané pivnicou s lisovňou súp. č. 3767 a v nadzemná časť lisovne sa nachádza jen na
parc. č. 3044/5. Pozemok parc. č. 3045 je z prevažnej časti zastavaný prístavbou k prevádzkovej budovy, spevnenými plochami
s altánkom, z ostatnej časti zatrávnený. V bezprostrednom okolí týchto stavieb sa nachádzajú prevažne objekty pre individuálne
bývanie alebo základné obchody a služby . V prístupnej miestnej asfaltovej komunikácii sa nachádzajú verejné inžinierske siete ‐
vodovod, kanalizácia, elektrická energia, plyn, telekomunikácie. Východiskovú hodnotu na mernú jednotku stanovujem vo výške
60 % z východiskovej hodnoty na mernú jednotku pre Dunajskú Stredu a zároveň koeficient povyšujúcich faktorov stanovujem
vo výške 2,00‐ zreálnenie východiskovej hodnoty pozemku na mernú jednotku. Koeficient redukujúcich faktorov stanovujem vo
výške 0,90‐ tvar a zastavanosť pozemkov.

E.
Práva a záväzky List vlastníctva č. 1634:
viaznuce
na Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.sIČO:31320155 so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na
predmete dražby. základe záložnej zmluvy č.ZZ1 k ÚZ 001[*04.00.2000]01-001/00 zo dňa 13.6.2001 z hypotekárného úveru,V 2021/01.
Vklad záložného práva v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s.,Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava IČO:31 320 155 podľa
V-6130/06.
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky.a.s., IČO:31 320 155 so sídlom Mlynské nivy 1,829 90 Bratislava
podľa V-4404/07.
Navrhovateľ dražby z výťažku z dražby uspokojí pohľadávky zabezpečené vyššie uvedenými záložnými právami
a veriteľ vydá potvrdenie o zániku týchto záložných práv. Vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený
právami a záväzkami z vyššie uvedených záložných práv.
Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle
ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet
dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:
Záložné právo v prospech:Všeobecnej úverovej banky,a.s.,so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava ,IČO: 31 320 155 ,V
651/13 - 207/13.
Záložné právo v prospech VÚB Leasing,a.s.,so sídlom:Mlynské nivy 1 ,820 05 Bratislava ,IČO: 31 318 045 ,V 232/16 na
CKN parc.č.3044/1,3044/2,3044/3,3044/4,3044/5,3045, rodinný dom so s.č.47 na p.č.3044/2, pivnica s lisovňou so s.č.3767
na p.č.3044/4,3044/5, prevádzková budova so s.č.3768 na p.č.3044/3 - 404/16.

F.
Spôsob stanovenia Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 36/2019, ktorý vypracoval Ing. Juraj Talian, PhD,
ceny
predmet znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Pozemné stavby a Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov,
dražby.
tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 914986.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 04.08.2019.
Hodnota predmetu 185 000,00 € (slovom: jedenstoosemdesiatpäťtisíc eur)
dražby:

G.
Najnižšie podanie:
Minimálne prihodenie:

185 000,00 € (slovom: jedenstoosemdesiatpäťtisíc eur)
1 000,00 € (slovom: jedentisíc eur)
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H.
Dražobná zábezpeka:
15 000,00 € (slovom: pätnásťtisíc eur)
Spôsob
zloženia
dražobnej 1.
Bezhotovostný prevod alebo vklad na účet dražobníka č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659,
zábezpeky.
vedený v vedený vo VÚB, a. s. s variabilným symbolom 2692019.
2.
V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo v mieste konania dražby.
3.
Banková záruka.
4.
Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
Doklad preukazujúci zloženie
1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude
dražobnej zábezpeky.
pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet
dražobníka,
2. Hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky,
3. Originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky.
4. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
Lehota na zloženie dražobnej Do otvorenia dražby.
zábezpeky.
Vrátenie dražobnej zábezpeky. Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v
hotovosti.

CH.
Spôsob úhrady ceny Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo
dosiahnutej
bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet dražobníka č. SK71 0200 0000 0019 5703 8659, vedený v vedený vo
vydražením.
VÚB, a.s. s variabilným symbolom 2692019 to do 15 dní odo dňa skončenia dražby, v prípade, že suma dosiahnutá
vydražením presiahne 6.640,00 EUR, v opačnom prípade hneď po ukončení dražby.

I.
Obhliadka
predmetu dražby:
Organizačné
opatrenia.

1. termín: 02.10.2019 o 13:00 hod.
2. termín: 24.10.2019 o 13:00 hod.
Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. č.: 02/5949 0124, Po-Pi 8:00 hod. 16:00 hod. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby,
držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.

J.
Nadobudnutie
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo dňom
vlastníckeho práva udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného
k predmetu dražby. sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto
registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi
potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá
dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice.
Podmienky
1.
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného
odovzdania
odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s
predmetu dražby.
predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby
písomne potvrdí.
2.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na
základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných
prieťahov. Dražobník je povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní
predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať
alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe.
3.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na náklady, ktoré by ináč nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník, majiteľ alebo
dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla.
4.
Osoba povinná vydať predmet dražby zodpovedá vydražiteľovi za škodu spôsobenú omeškaním s odovzdaním
predmetu dražby.

K.
Poučenie podľa §21 1.
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o
ods. 2 až 6 zákona dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať, súd, aby určil
527/2002
Z.z. neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa
o dobrovoľných
príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu,
dražbách
v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998
Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.
454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
2.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, je povinná
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oznámiť katastrálnemu odboru Okresného úradu začatie súdneho konania.
3.
Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1. písmena K tohto oznámenia o dražbe, sú
navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2. písmena K tohto
oznámenia o dražbe.
4.
Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
5.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

L.
Meno a priezvisko notára:
Sídlo:
Za

JUDr. Marta Pavlovičová
Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava
dražobníka:

Za navrhovateľa:
V Dunajskej Strede, dňa 25.09.2019

V Bratislave, dňa 27.09.2019
Podpis: ..................................................
JUDr. Zuzana Škublová
splnomocnenec
Dražobná spoločnosť, a. s.

Podpis: ....................................................
JUDr. Peter Kubik
správca úpadcu:
PRIMAVIN, s.r.o.

K088213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikola Štefaničková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kočišské 6386/9, 919 34 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/207/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Nikola Štefaničková, nar. 31.08.1988, trvale bytom Kočišské
6386/9, 919 34 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Nikola Štefaničková
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K088214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Hornáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánska ulica 1723/9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1991
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/229/2019
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Okresný súd Trnava
25OdK/229/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Štefan Hornáček, nar. 28.02.1991, trvale bytom,
Saleziánska ulica 1723/9, 917 01 Trnava, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady
konkurzu, správca podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Štefan Hornáček
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K088215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štepanovský Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oreské 50, 908 63 Oreské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/248/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/248/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu dlžníka Marcel Štepanovský, nar. 02.03.1982, bytom Oreské
50, 908 63 Oreské, podnikajúci pod obchodným menom Marcel Štepanovský, IČO: 40 481 166, s miestom
podnikania Oreské 50, 908 63 Oreské, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava, sp. zn.
25OdK/248/2019:
Porad.
číslo
Názov hnuteľnej veci/súboru
1.

2.

Dátum zápisu
do
zoznamu Počet Hodnota
majetku
v€

Peňažná pohľadávka - preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní 09.08.2019
o oddlžení podľa § 7a vyhl. č. 665/2005 Z. z. a § 167a ods. 1 písm. f) z. č. 7/2005 Z. z..
Vyrovnací podiel dpoločníka - dlžníka Marcela Štepanovského pri zániku jeho účasti
v spoločnosti SADROSTAV, s.r.o., 908 63 Oreské 50, IČO: 46 629 475,
zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vl. č. 29324/T
30.09.2019
podľa § 148 ods. 2 zák. 513/1991 Zb., v spojení s § 61 ods. 2 Obchodného zákonníka.
Výška vyrovnacieho podielu bude znížená o zrážkovú daň vo výške 7% v zmysle zák.
595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

1

500,00

1

22.667,00 22.667,00

V Piešťanoch dňa 30.09.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Konkurzný správca dlžníka Marcela Štepanovského

K088216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Zedeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 7336/18E, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.8.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
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Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/318/2019 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/318/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Dragún, správca konkurznej podstaty dlžníka: Katarína Zedeková, nar. 19.8.1976, bytom 917 01
Trnava, Veterná 7336/18E, oznamuje, že do správcovského spisu 25OdK/318/2019 S1946 je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese 909 01 Skalica, Potočná 15 a to v každý pracovný deň v čase od 8:00 hod. do 15:00
hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu spolu s požadovaným termínom nahliadnutia
možno podať písomne na uvedenej adrese kancelárie správcu.
JUDr. Juraj Dragún
správca

K088217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Zedeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 7336/18E, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.8.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Dragún
Sídlo správcu:
Potočná 15, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/318/2019 S1946
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/318/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu:
Katarína Zedeková, nar. 19.8.1976, bytom 917 01 Trnava, Veterná 7336/18E, ďalej len „dlžník“, oznamujeme,
že uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/318/2019 zo dňa 18.9.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the Katarína Zedeková, nar. 19.8.1976, bytom 917 01 Trnava, Veterná
7336/18E, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the District Court
Trnava, No. 25OdK/318/2019 dated 18th of September 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.9.2019. Dňom 27.9.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published on 26th of September 2019. Bankruptcy was declared
on 27th of September 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len„ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
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úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) 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.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan 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 ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim .
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Juraj Dragún, so sídlom kancelárie Potočná
15, 909 01 Skalica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ
doručí prihlášku aj na súd - Okresný súd Trnava, Hlavná 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Juraj Dragún, offices
Potočná 15, 909 01 Skalica, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
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counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trnava, (District Court Trnava) Hlavná
49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims
to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the
bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len
z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. 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 theapplication are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Juraj Dragún
správca dlžníka /truste of the bankrupt

K088218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konečná ulica 214/13, 930 25 Vrakúň - Nekyje na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/220/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/220/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Barbora Volárová ako správca dlžníka: Iveta Bartošová, nar. 19.08.1975, trvale bytom Konečná ulica
214/13, 930 25 Vrakúň – Nekyje na Ostrove, týmto oznamujem podľa ust. § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa 30.09.2019
prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa:
EX CREDIT, a.s., IČO: 36 572 586, Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v celkovej výške 6 976,53 €.
Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods.1 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
V Piešťanoch dňa 30.09.2019
JUDr. Barbora Volárová, správca

K088219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guštafíková Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brestová 741/1, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/194/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/194/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/194/2019 - 12 zo dňa 08.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Alica Guštafíková, nar. 22.04.1956, trvale bytom Brestová 741/1, 919 27 Brestovany, dlžník bol
zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 134/2019 dňa
15.07.2019.
Ako správkyňa dlžníka: Alica Guštafíková, nar. 22.04.1956, trvale bytom Brestová 741/1, 919 27 Brestovany, v
zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto
oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových pomerov
správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Alica Guštafíková, nar. 22.04.1956, trvale bytom
Brestová 741/1, 919 27 Brestovany, , vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 25OdK/194/2019 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová,
správkyňa dlžníka

K088220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaho Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 2518 / 5, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/238/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/238/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom podliehajúcim konkurzu.
JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blaho Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 2518 / 5, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/238/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
1. Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00 125 759, Istina:
60,00 EUR, Celkom prihlásená suma: 60,00 EUR, Prihláška doručená dňa 20.09.2019, Právny dôvod:
Nezaplatené trovy trestného konania: 0T 209/2013 zo dňa 30.10.2013

JUDr. Kvetoslava Živčáková, správca

K088222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 433, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/301/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/301/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.09.2019 č. k.: 28OdK/301/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 173/2019 zo dňa 09.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia
Berkyová, narodená 19.02.1986, trvale bytom 925 62 Váhovce 433 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie
správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 28OdK/301/2019S1477 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
bilsky.spravca@gmail.com.
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Berkyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 433, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/301/2019S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/301/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03.09.2019 č. k.: 28OdK/301/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 173/2019 zo dňa 09.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lucia
Berkyová, narodená 19.02.1986, trvale bytom 925 62 Váhovce 433 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie
správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966,
značka správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK31 1100 0000 0029 2684 6033. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
Lucia Berkyová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K088224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kormúthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 929 01, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/311/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/311/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžník: Lucia Kormúthová, nar. 09.12.1986, bytom: 929 01, Dunajská Streda
oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle správcu
na adrese: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, každý pracovný deň v úradných hodinách od 9:00 hod do 12:00 hod.
a od 13:00 hod do 16:00 hod.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, 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

156

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

K088225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Dudašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 191, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1972
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: U-122-001/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/17/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.12.2015, sp. zn. 23K/17/2015 bol na majetok dlžníka Beáta
Dudášová, nar. 19.08.1972, 925 83 Žihárec 191 (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz a do funkcie správcu
bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915
691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
„Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a ods. 2 ZKR:
„(1)Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu
ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
„(2)Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.“

V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 a ods. 2 ZKR platí:
„(1)Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej
podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“
„(2) Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa
môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.“

V zmysle ustanovenia § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) platí:
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis
doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
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schvaľovať.“

1. Opis doterajšieho priebehu konkurzu so zameraním na skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať

Dňa 15.12.2015 bol zverejnením uznesenia Okresného súdu Trnava, sp. zn. 23K/17/2015 v OV č. 239/2015,
vyhlásený na majetok Úpadcu konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č.
S1359.

Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 18. marca 2016 o 11.15 hod. v sídle kancelárie správcu na adrese
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava.

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil, že úpadca vlastní byt nachádzajúci sa v katastrálnom území Šaľa,
obec Šaľa, okres Šaľa, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 5979. K uvedenému bytu si prihlásil zabezpečenie
veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, a preto správca byt poňal
do súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s.:

Popis
Štát obec K.ú. č. LV p.č.
Spoluvlastnícky podiel
Byt č. 16 SR Šaľa Šaľa 5979 3080/83 1/1

Ulica
Generála L. Svobodu

Súpisné číslo
1936

Orientačné číslo vchodu
9

(ďalej len „Byt“)

Uvedený Byt bol zapísaný do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa,
a.s., čo bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 55/2016 zo dňa 21.03.2016.

Celková súpisová hodnota majetku vo vlastníctve Úpadcu, ktorý tvoril oddelenú podstatu zabezpečeného
veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. predstavovala sumu vo výške 50.000,00 EUR.

Správca sa obrátil na zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. so žiadosťou o uloženie záväzného
pokynu na speňaženie Bytu. Slovenská sporiteľňa uložila správcovi záväzný pokyn na speňaženie majetku
oddelenej podstaty listom zo dňa 22.06.2016. Na základe pokynu správca poveril predajom majetku dražobníka,
kedy uvedený majetok zapísaný do majetku oddelenej podstaty bol speňažovaný v rámci dobrovoľnej dražby.
Prvé kolo dobrovoľnej dražby, ktoré sa konalo dňa 02.02.2018 bolo úspešné a výťažok zo speňaženia
predstavoval sumu 47.100,00 EUR.

Následne správca vypracoval rozvrh oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorý
bol schválený dňa 16.07.2018. Neuspokojená časť pohľadávky zabezpečeného veriteľa, ktorá sa bude
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uspokojovať z rozvrhu nezabezpečených veriteľov predstavuje sumu 4.370,20 EUR.

Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie, že všeobecnú podstatu úpadcu tvoria nasledovné súpisové zložky:

Tab. č. 1: Súpisové zložky všeobecnej podstaty - Iné majetkové hodnoty:
Popis
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v EUR
663,88 EUR

Tab. č. 2: Súpisové zložky všeobecnej podstaty – Nehnuteľné veci:
Popis
rodinný dom so súp. č. 191 postavený na parc. č. 117/1, k.ú. Žihárec LV č. 2209
rodinný dom so súp. č. 191 postavený na parc. č. 117/2, k.ú. Žihárec LV č. 2209
Parcela č. 113, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec
Parcela č. 117/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec
Parcela č. 117/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 57m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec
Parcela č. 118/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 1227m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec

Súpisová hodnota v EUR
8 000,00 €
2 200,00 €
300,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE
NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
2. Výťažok zo speňaženia

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a spôsob ich
speňaženia:

Tab. č. 3: Majetok všeobecnej podstaty - príjmy zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Popis
rodinný dom so súp. č. 191 postavený na parc. č. 117/1, k.ú. Žihárec LV č. 2209
rodinný dom so súp. č. 191 postavený na parc. č. 117/2, k.ú. Žihárec LV č. 2209
Parcela č. 113, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 75m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec
Parcela č. 117/1, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 119m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec
Parcela č. 117/2, Zastavané plochy a nádvoria o výmere 57m2 , LV č. 2209, k.ú. Žihárec
Nespotrebovaný preddavok
SPOLU

Výťažok na danú súpisovú zložku v EUR
3 253,33 €
894,68 €
122,00 €
203,33 €
203,33 €
663,88 €
5 543,88 EUR

Podľa ustanovenia § 91 ods. 4 ZKR platí:
„O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne
pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku
správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak
správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný
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výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom
vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.”

Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol speňažený v súlade s príslušnými ustanoveniami
ZKR iné majetkové hodnoty (ich zabezpečením) a nehnuteľné veci v rámci dobrovoľnej dražby v súlade
s pokynmi príslušného orgánu. Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové
zložky tvoriace všeobecnú podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 5 543,88 EUR.
3. Pohľadávky proti podstate

Podľa ustanovenia § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám
majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu,
uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažky zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
znižujú o pohľadávky proti podstate priradené k jednotlivým súpisovým zložkám majetku.

Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu
výťažku. Výška, veriteľ, právny dôvod vzniku a rozsah uspokojenia pohľadávok proti podstate vyplýva
z prílohy č. 2

Pohľadávky rozpočítané proti všeobecnej podstate vznikli vo výške spolu 4.728,29 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 114/2019 zo dňa 14.06.2019.

V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku
SR, poradie pohľadávky proti podstate nenamietol u správcu zástupca veriteľov, zabezpečený veriteľ a ani žiadna
osoba tvrdiaca, že je veriteľom pohľadávky proti podstate.
4. Odmena správcu

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Žilina vo výške
796,66 EUR s DPH (nakoľko bol správca v rozhodnom období platiteľom DPH).
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Pri výpočte odmeny správcu z výťažku boli aplikované tieto právne normy:

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“

Podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky platí:
„(1) Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z
nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti
právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.“
„(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“

S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku všeobecnej podstaty (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) vo veci:
·
·

peňažných pohľadávok – daňový preplatok a daňový bonus a vyporiadanie BSM - výťažok z predaja
hnuteľných vecí v BSM podielom 5 % zo základu (§ 17 ods. 2 vyhlášky)
zabezpečenia peňažnej hotovosti a výplaty nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu) podielom 1 % zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky)

V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu vo výške 798,47
EUR s DPH.
5. Súdny poplatok za konkurzné konanie

Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“) platí:
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa
vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.”

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 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Podľa ustanovenia § 7 ods. 11 ZoSP platí:
„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak
suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.

Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa však

neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (5.543,88 EUR = 5543,00
EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 11,09 EUR a po zaokrúhlení na pol eura nadol 11,00 EUR.
6. Suma určená na uspokojenie zistených nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

5 543,88 EUR
4 728,29 EUR
815,59 EUR

•.

·

Triedy nezabezpečených veriteľov podľa zisteného poradia uspokojovania pohľadávok zo
všeobecnej podstaty
•. Pohľadávky zaradené do triedy Prednostná pohľadávka z reštrukturalizačného konania (§
120 ods. 4 zákona) – por. „A“
žiadne pohľadávky

·

•. Pohľadávky zaradené do triedy Pohľadávka z nového úveru (§ 141 zákona) – por. „B“
žiadne pohľadávky
•.

·

Pohľadávky zaradené do triedy Pohľadávka z poistenia voči poisťovni (§ 195 ods. 1 a 2
zákona) – por. „C“
žiadne pohľadávky

·

•. Pohľadávky zaradené do triedy Podriadená pohľadávka (§ 95 ods. 2 zákona) – por. „D“
žiadne pohľadávky
•.

Pohľadávky zaradené do triedy Iná pohľadávka – por. „E“
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Tab. č. 5: Zoznam veriteľov, zistených pohľadávok so zisteným poradím uplatnených pohľadávok „E“
a projekcia ich navrhovaného uspokojenia
Označenie veriteľa

Celková suma zistených % podiel na celkovej sume zistených Suma
určená
na
uspokojenie
pohľadávok veriteľa
pohľadávok všetkých veriteľov
zistených pohľadávok veriteľa

BENCONT
32 961,08 €
INVESTMENTS, s.r.o.
Consumer
Finance
548,00 €
Holding, a.s.
János Vargo
85 000,00 €
Poštová banka, a.s.
5 698,16 €
Slovenská
sporiteľňa,
4 370,20 €
a.s.
SPOLU

128 577,44 €

25,64%

209,08 €

0,43%

3,48 €
539,17 €
36,14 €

66,11%
4,43%
3,40%

27,72 €
815,59 €

100,00%

8. Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá zástupcovi veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov:

Zástupca veriteľov BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36 432 105
v právnej veci úpadcu Beáta Dudášová, nar. 19.08.1972, 925 83 Žihárec 191, vedenej Okresným súdom
Trnava, sp. zn. 23K/17/2015 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa
30.07.2019

r o z h o d o l:
BENCONT INVESTMENTS, s.r.o., ako zástupca veriteľov s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.07.2019 podľa návrhu správcu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

5 543,88 EUR
4 728,29 EUR
815,59 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

Označenie veriteľa

Celková suma zistených % podiel na celkovej sume zistených Suma
určená
na
uspokojenie
pohľadávok veriteľa
pohľadávok všetkých veriteľov
zistených pohľadávok veriteľa

BENCONT
32 961,08 €
INVESTMENTS, s.r.o.
Consumer
Finance
548,00 €
Holding, a.s.
János Vargo
85 000,00 €
Poštová banka, a.s.
5 698,16 €
Slovenská
sporiteľňa,
4 370,20 €
a.s.

25,64%

209,08 €

0,43%

3,48 €
539,17 €
36,14 €

66,11%
4,43%
3,40%

27,72 €
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815,59 €

100,00%

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku SR, tento návrh konečného rozvrhu
výťažku schválil a súčasne oznámil číslo účtu vo forme IBAN, na ktorý bude poukázaný rozvrh výťažku.

Podľa ustanovenia § 101 ods.1 ZKR:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

SKP, k.s

K088226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kormúthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 929 01, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/311/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/311/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca dlžníka Lucia Kormúthová, nar. 09.12.1986, bytom: 929 01 Dunajská Streda,
týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“)
v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) ZoKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na bankový účet vedený v Tatra banke, a.s., č. účtu:
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2980 5817
Kauciu je možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením
označenia veriteľa a čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca
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K088227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 24, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1979
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/307/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/307/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.09.2019 č. k.: 28OdK/307/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriela
Krátka, narodená 23.12.1979, trvale bytom: 906 34 Prievaly 24 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie
správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka
správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 28OdK/307/2019 S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K088228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Krátka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 24, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1979
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/307/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/307/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 10.09.2019 č. k.: 28OdK/307/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriela
Krátka, narodená 23.12.1979, trvale bytom: 906 34 Prievaly 24 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie
správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 50 236 687, značka
správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
Gabriela Krátka“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K088229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kormúthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská Streda 929 01, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Pavol Korytár
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/311/2019 S1138
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/311/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Lucia Kormúthová,
dátum narodenia: 09.12.1986, trvale bytom 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 25OdK/311/2019 zo dňa 11.09.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 181/2019 dňa 19.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000 as the bankruptcy
trustee of the debtor: Lucia Kormúthová, born. 09.12.1986, permanently residing 929 01 Dunajská Streda
(hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of the District
Court Trnava , No. 25OdK/311/2019 dated 11.09.2019, published in the Commercial bulletin No. 181/2019
from 19.09.2019, was declared bankrupt on thebankrupt´s assets.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese
Správcovská kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika.
Ak veriteľ doručí 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 only „BRA“) the
creditors of the bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste to the address: Správcovská
kancelária Mgr. Ing. Pavol Korytár, seat: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, Slovenská republika. Registration
that will not be delivered on time will be considered as claim in bankruptcy, but the creditors can not
exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
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
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma
pohľadávky a podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
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form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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 in accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
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 registration will be ignored.
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 Journal.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
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 trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca/bankruptcy trustee
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K088230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážik Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 201 / 54, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/317/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/317/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe Uznesenia Okresného súdu v Trnave sp. zn.: 25OdK/317/2019 zo dňa 18.09.2019 bol na majetok
dlžníka Milan Balážik, nar. 08.11.1951, trvale bytom Vážska 201/54, 922 21 Moravany nad Váhom vyhlásený
konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z. Kodálya 769/29, 924 27
Galanta. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019.
JUDr. Viera Nováková, so sídlom Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta ako správca dlžníka týmto oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese : Z. Kodálya 769/29 (1. poschodie,
č.d. 101), 924 27 Galanta , a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
16.00 hod.. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na :
novakova@advokatky.net alebo telefonicky na tel. č.: 0905 538 854.
V Galante, dňa 30.09.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K088231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážik Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 201 / 54, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/317/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/317/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka: Milan
Balážik, nar. 08.11.1951, trvale bytom Vážska 201/54, 922 21 Moravany nad Váhom s poukazom na ust. §
167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov, a to na účet vedený vo finančnom ústave UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia,
a.s.., č. ú. IBAN: SK7311110000001152488003 BIC: UNCRSKBX s doplňujúcou poznámkou: Milan Balážik,
kaucia popretia pohľadávky: 25OdK/317/2019.

V Galante, dňa 30.09.2019
JUDr. Viera Nováková, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K088232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážik Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vážska 201 / 54, 922 21 Moravany nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/317/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/317/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka Milan Balážik, nar.
08.11.1951, trvale bytom Vážska 201/54, 922 21 Moravany nad Váhom oznamujem, že bol na majetok dlžníka
Uznesením Okresného súdu Trnava č.k.: 25OdK/317/2019 zo dňa 18.9.2019, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku č. OV 186/2019 dňa 26.9.2019, vyhlásený konkurz a bola som ustanovená za správcu
dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Viera Nováková, správca, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, 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. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu 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).
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).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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).
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.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of Milan
Balážik, date of birth 8th of November 1951, domicile: Vážska 201/54, 922 21 Moravany nad Váhom,
Slovakia, my duty is to inform you, that District Court in Trnava, No. 25OdK/317/2019 on the 18th of September
2019 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 186/2019 dated 26th of September 2019 proclaimed
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the trustee of the bankrupt.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 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).
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA“) the creditors
of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Viera Nováková, trustee, Z. Kodálya 769/29, 924
27 Galanta, Slovak republic.
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the delivery of the
application to the trustee.
The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating
the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA).
If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt,
c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total
sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.6 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
The 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).
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.
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V Galante dňa 30/09/2019
In Galanta, 30/09/2019

JUDr. Viera Nováková, správca
JUDr. Viera Nováková, truste of the bankruptcy

K088233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Fogas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.7.1978
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: U-132-001/2016
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/10/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 19.04.2016, sp. zn. 23K/10/2016 bol na majetok dlžníka Tomáš
Fogas, nar. 19.04.1978, Námestie SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda (ďalej len „Úpadca“) vyhlásený konkurz
a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s. so sídlom kancelárie Vajanského 40/7673, 917 01
Trnava, IČO: 44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).

V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
„Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“

V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a ods. 2 ZKR:
„(1)Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu
ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
„(2)Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 a ods. 2 ZKR platí:
„(1)Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej
podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“
„(2) Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa
môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.“

V zmysle ustanovenia § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) platí:
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis
doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
schvaľovať.“

1. Opis doterajšieho priebehu konkurzu so zameraním na skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať

Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu. Zo strany
správcu nebol zistený žiadny zabezpečený veriteľ Úpadcu. Z tohto dôvodu konkurznú podstatu tvorí len
všeobecná podstata.

Výsledkom činnosti správcu bolo zistenie, že majetkovú podstatu úpadcu tvoria nasledovné súpisové zložky:

Tab. č. 1: Súpisové zložky všeobecnej podstaty - Iné majetkové hodnoty:
Popis
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu

Súpisová hodnota v EUR
663,88 EUR

Tab. č. 2: Súpisové zložky všeobecnej podstaty - Peňažné pohľadávky:
Popis
Daňový preplatok a daňový bonus
Vyporiadanie BSM - výťažok z predaja hnuteľných vecí v BSM

Súpisová hodnota v EUR
907,21 EUR
79,00 EUR

Tab. č. 3: Súpisové zložky všeobecnej podstaty – Nehnuteľné veci:
Súpisová hodnota
EUR
byt č. 18 nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu na ul. Námestie SNP 193 v Dunajskej Strede v podiele 15 000,00 €
1/2 k 1/1
Pozemok parcela č. 1880/32, zastavaná plocha a
150,00 €
nádvorie o výmere 217 m2, spoluvlastnícky podiel 66/1896 a podiel 1/2 vzhľadom k celku
Pozemok parcela č. 1880/32, zastavaná plocha a
100,00 €
nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 66/1896 a podiel 1/2 vzhľadom k celku
Popis
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Pozemok parcela č. 1880/32, zastavaná plocha a
nádvorie o výmere 218 m2, spoluvlastnícky podiel 66/1896 a podiel 1/2 vzhľadom k celku

Deň vydania: 03.10.2019
200,00 €

ROZVRHOVÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE
NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
2. Výťažok zo speňaženia

Nižšie uvedený prehľad obsahuje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich všeobecnú podstatu
s priradením výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a spôsob ich
speňaženia:

Tab. č. 3: Majetok všeobecnej podstaty - príjmy zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:
Výťažok na danú súpisovú zložku v
EUR

Popis

byt č. 18 nachádzajúci sa na 2. poschodí bytového domu na ul. Námestie SNP 193 v Dunajskej Strede
18 444,17 €
v podiele 1/2 k 1/1
Pozemok
parcela
č.
1880/32,
zastavaná
plocha
a
184,45 €
nádvorie o výmere 217 m2, spoluvlastnícky podiel 66/1896 a podiel 1/2 vzhľadom k celku
Pozemok
parcela
č.
1880/32,
zastavaná
plocha
a
122,96 €
nádvorie o výmere 216 m2, spoluvlastnícky podiel 66/1896 a podiel 1/2 vzhľadom k celku
Pozemok
parcela
č.
1880/32,
zastavaná
plocha
a
245,92 €
nádvorie o výmere 218 m2, spoluvlastnícky podiel 66/1896 a podiel 1/2 vzhľadom k celku
Daňový preplatok a daňový bonus
907,21 €
Nespotrebovaný preddavok
663,88 €
Vyporiadanie BSM - výťažok z predaja hnuteľných vecí v BSM
79,00 €
SPOLU
20 647,59 EUR

Podľa ustanovenia § 91 ods. 4 ZKR platí:
„O speňažovaní majetku podliehajúceho konkurzu správca vedie prehľadnú evidenciu; evidenciu vedie osobitne
pre všeobecnú podstatu a osobitne pre každú oddelenú podstatu. Po speňažení každej súpisovej zložky majetku
správca priradí výťažok zo speňaženia tej súpisovej zložke majetku, ktorá bola predmetom speňaženia. Ak
správca spoločne speňaží viaceré súpisové zložky majetku a jednotlivé výťažky nie je možné určiť, spoločný
výťažok správca pomerne rozpočíta medzi dotknuté súpisové zložky majetku podľa ich vzájomnej hodnoty, pričom
vychádza z hodnoty uvedenej v súpise.”

Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty bol speňažený v súlade s príslušnými ustanoveniami
ZKR (peňažné pohľadávky ich vymožením), iné majetkové hodnoty (ich zabezpečením) a nehnuteľné veci
v rámci dobrovoľnej dražby v súlade s pokynmi príslušného orgánu. Správca konštatuje, že boli úspešne
speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú podstatu a zo speňaženia tejto podstaty
bol dosiahnutý výťažok 20 647,59 EUR.

3. Pohľadávky proti podstate
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Podľa ustanovenia § 95 ods.1 ZKR platí:
„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám
majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu,
uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“

S poukazom na citované ustanovenia ZKR, výťažky zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
znižujú o pohľadávky proti podstate priradené k jednotlivým súpisovým zložkám majetku.

Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti všeobecnej podstate tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu
výťažku. Výška, veriteľ, právny dôvod vzniku a rozsah uspokojenia pohľadávok proti podstate vyplýva
z prílohy č. 2

Pohľadávky rozpočítané proti všeobecnej podstate vznikli vo výške spolu 10.511,94 EUR.

Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 124/2019 zo dňa 28.06.2019.

V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku
SR, poradie pohľadávky proti podstate nenamietol u správcu zástupca veriteľov, zabezpečený veriteľ a ani žiadna
osoba tvrdiaca, že je veriteľom pohľadávky proti podstate.
4. Odmena správcu

Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej
schôdze veriteľov určovanej rozhodnutím súdu a z odmeny správcu zo speňaženia. Paušálna odmena za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bola správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Žilina vo výške
796,66 EUR s DPH (nakoľko bol správca v rozhodnom období platiteľom DPH).

Pri výpočte odmeny správcu z výťažku boli aplikované tieto právne normy:

Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
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Podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky platí:
„(1) Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z
nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti
právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.“
„(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“

Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“

S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku všeobecnej podstaty (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) vo veci:
·
·

peňažných pohľadávok – daňový preplatok a daňový bonus a vyporiadanie BSM - výťažok z predaja
hnuteľných vecí v BSM podielom 5 % zo základu (§ 17 ods. 2 vyhlášky)
zabezpečenia peňažnej hotovosti a výplaty nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu) podielom 1 % zo základu (§ 20 ods. 2 vyhlášky)

V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu vo výške 3 143,62
EUR s DPH.
5. Súdny poplatok za konkurzné konanie

Podľa ustanovenia § 8 ods. 3 zákona č. 71/1991 Z.z. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoSP“) platí:
„Poplatok za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu 3f) je splatný v deň rozvrhu výťažku, z ktorého sa
vypočítal; zahrnie sa ako pohľadávka proti podstate do rozvrhu výťažku, z ktorého sa vypočítal.”

Podľa ustanovenia § 7 ods. 11 ZoSP platí:
„Základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou na eurocenty tak, že ak
suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
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Podľa položky 4 písm. d) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 3f) 0, 2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa však

neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu 0, 2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac
3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku; poplatok sa však
neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz
predmetom rozvrhu; 0, 2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur;
poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už
bol aspoň raz predmetom rozvrhu

S poukazom na citované zákonné znenie správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre všeobecnú
podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu po zaokrúhlení na celé eurá nadol (20 647,59 EUR = 20
647,00 EUR) násobenú koeficientom 0,2% = 41,30 EUR a po zaokrúhlení na pol eura nadol 41,00 EUR.

6. Suma určená na uspokojenie zistených nezabezpečených veriteľov
Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

20 647,59 EUR
10 511,94 EUR
10 135,65 EUR

•.

·

Triedy nezabezpečených veriteľov podľa zisteného poradia uspokojovania pohľadávok zo
všeobecnej podstaty
•. Pohľadávky zaradené do triedy Prednostná pohľadávka z reštrukturalizačného konania (§
120 ods. 4 zákona) – por. „A“
žiadne pohľadávky

·

•. Pohľadávky zaradené do triedy Pohľadávka z nového úveru (§ 141 zákona) – por. „B“
žiadne pohľadávky
•.

·

Pohľadávky zaradené do triedy Pohľadávka z poistenia voči poisťovni (§ 195 ods. 1 a 2
zákona) – por. „C“
žiadne pohľadávky

·

•. Pohľadávky zaradené do triedy Podriadená pohľadávka (§ 95 ods. 2 zákona) – por. „D“
žiadne pohľadávky

Označenie
veriteľa
SVB SEVER II

Celková
suma
pohľadávok veriteľa
32,13 €

zistených

podriadených Suma určená na
pohľadávok veriteľa
0,00 €

uspokojenie

zistených

podriadených

5. Pohľadávky zaradené do triedy Iná pohľadávka – por. „E“

Tab. č. 5: Zoznam veriteľov, zistených pohľadávok so zisteným poradím uplatnených pohľadávok „E“
a projekcia ich navrhovaného uspokojenia
Celková

suma % podiel na celkovej sume Suma

určená
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zistených pohľadávok zistených
pohľadávok uspokojenie
zistených
veriteľa
všetkých veriteľov
pohľadávok veriteľa
1 767,50 €
3,36%
340,39 €

BL Finance, s.r.o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca
na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA
301,61 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
1 503,39 €
Intrum Justitia Debt Finance AG
391,22 €
Orange Slovensko, a.s.
258,76 €
OTP Banka Slovensko, a.s.
27 625,86 €
Slovenská konsolidačná, a.s
1 859,79 €
Slovenská sporiteľňa, a.s.
2 888,69 €
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
7 070,92 €
SVB SEVER II
5 775,73 €
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
2 807,47 €
Wustenrot poisťovňa, a.s.
346,35 €
SPOLU
52 597,29 €

0,57%
2,86%
0,74%
0,49%
52,49%
3,53%
5,49%
13,44%
11,04%
5,33%
0,66%
100,00%

58,09 €
289,53 €
75,34 €
49,83 €
5 320,33 €
358,17 €
556,32 €
1 361,75 €
1 118,51 €
540,68 €
66,70 €
10 135,65 €

8. Návrh rozvrhu

S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá zástupcovi veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov:

Zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s. v právnej veci úpadcu Tomáš Fogas, nar. 19.04.1978, Námestie
SNP 193/32, 929 01 Dunajská Streda, vedenej Okresným súdom Trnava, sp. zn. 23K/10/2016 o návrhu
konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.07.2019

r o z h o d o l:
Slovenská konsolidačná, a.s. ako zástupca veriteľov s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 30.07.2019 podľa návrhu správcu nasledovne:

Celková suma výťažkov zo všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

20 647,59 EUR
10.511,94 EUR
10 135,65 EUR

a s c h v a ľ u j e rozdelenie sumy určenej na uspokojenie nezabezpečených veriteľov medzi veriteľov zistených
nezabezpečených pohľadávok nasledovne:

Označenie veriteľa

Celková
suma % podiel na celkovej sume Suma
určená
na
zistených pohľadávok zistených
pohľadávok uspokojenie
zistených
veriteľa
všetkých veriteľov
pohľadávok veriteľa
1 767,50 €
3,36%
340,39 €

BL Finance, s.r.o.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca
na území SR prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA
301,61 €
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
1 503,39 €
Intrum Justitia Debt Finance AG
391,22 €
Orange Slovensko, a.s.
258,76 €

0,57%
2,86%
0,74%
0,49%

58,09 €
289,53 €
75,34 €
49,83 €
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OTP Banka Slovensko, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
SVB SEVER II
Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Wustenrot poisťovňa, a.s.
SPOLU
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27 625,86 €
1 859,79 €
2 888,69 €
7 070,92 €
5 775,73 €
2 807,47 €
346,35 €
52 597,29 €

52,49%
3,53%
5,49%
13,44%
11,04%
5,33%
0,66%
100,00%

Deň vydania: 03.10.2019
5 320,33 €
358,17 €
556,32 €
1 361,75 €
1 118,51 €
540,68 €
66,70 €
10 135,65 €

Správca žiada zástupcu veriteľov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku SR, tento návrh konečného rozvrhu
výťažku schválil a oznámil číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý môže správca poukázať rozvrh
výťažku!

Podľa ustanovenia § 101 ods.1 ZKR:
„Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení popretých pohľadávok
a ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len "konečný rozvrh výťažku"). Na ten účel
správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15
dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho zverejnením
doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“

SKP, k.s.

K088234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šurina Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Dubové 29, 919 06 Horné Dubové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1980
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/255/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/255/2019
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 Marek šurina
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K088235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Cíbik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/405/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/405/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Cíbik, nar. 24.07.1945, trvale bytom 020 01
Púchov, sp. zn. 40OdK/405/2019-15, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 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 sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo
postavenie všetkých veriteľov ako účastníkov konania zaniklo.
V zmysle § 167 v ods. 2 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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

K088236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pobedim 306, 916 23 Pobedim
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/473/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/473/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o konaní ponukového konania

JUDr. Karol Porubčin, so sídlo kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Tomáš
Toráč, nar. 15.06.1990, trvale bytom 916 23 Pobedim 306, v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.
40OdK/473/2019 v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZoKR) vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na
predaj majetku všeobecnej podstaty: (uvedené zložky majetku spolu ako „Predmet speňažovania“)
Súpisová zložka č. 1
Druh:

Osobné vozidlo

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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primeraný veku,
Modrá metalíza tmavá

Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať, resp. doručovať osobne na adresu sídla
správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové konanie 40OdK/473/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
Na podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje podľa § 199 ods. 9 ZoKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte.
Vo verejnom ponukovom konaní sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku a za
podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať
prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky u správcu : 042/432
13 16.
Podmienkou účasti v ponukovom konaní je zloženie ponúknutej ceny v plnom rozsahu záujemcom na účet
správcu vedený v ČSOB, a. s. IBAN: SK05 7500 0000 0040 2592 9084, VS: 404732019, Poznámka: 2. ponukové
konanie Toráč. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok uskutoční správca do 5 dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky
ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do 5 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným
účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
S úspešným účastníkom správca uzavrie kúpnu zmluvu. Nepodpísanie kúpnej zmluvy alebo jej podpísanie
s výhradami zo strany úspešného účastníka ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy
a teda zmarenie ponukového konania.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo podstate. Vypratanie predmetu speňaženia je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZoKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do 10 dní od skončenia ponukového konania, t. j. do dátumu otvárania
obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do 5 dní od dátumu otvárania
obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZoKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do 5 dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci na tento
účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K088237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/683/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/683/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Marek Poliak, nar. 11.05.1989, trvale bytom
Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, zastúpený Centrom 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
oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do konkurzného
spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J. Hašku č. 18, Nové Mesto nad Váhom v pracovných dňoch pondelok –
piatok vždy v čase od 8,00 do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podať písomne na vyššie uvedenej adrese, faxom na č. 032/7715063 alebo na č. tel. 032/771 5062.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K088238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/683/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/683/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Vladimír Fraňo, ako správca úpadcu Marek Poliak, nar. 11.05.1989, trvale bytom Kollárova 1308/32, 018
41 Dubnica nad Váhom, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí
pohľadávky veriteľom, je vedený v Tatra banke, číslo účtu IBAN: SK62 1100 0000 0029 4306 9598.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K088239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Huliak Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/550/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/550/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Ján Huliak, nar.
22.01.1969, trvale bytom Prievidza (ďalej len "Dlžník"), v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou 38OdK/550/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

182

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní
pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1 ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že
Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu
na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou
veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 30.09.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K088240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Poliak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/683/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/683/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady/ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Marek Poliak, nar.
11.05.1989, trvale bytom Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40/683/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
188/2019 dňa 30.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii /ďalej len SKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915
01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika k sp. zn. 40OdK/683/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené
s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne
a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne. 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 pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky
a popis. 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 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. K prihláške sa
pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený
znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávku, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko, alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov.
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 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

dlžníka.
JUDr. Vladimír, Fraňo, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy truste of
Marek Poliak, born 11.05.1989, adress Kollárova 1308/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovak republic. I am
obligatetto inform you that with the resolution of the Dictrict Court in Trenčín, No 40OdK/683/2019 published in
the Government Journal No 188/2019 on 30.09.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the adress JUDr. Vladimír Fraňo, správca, ul. J. Hašku č. 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovak
Republic, to the file No.40OdK/683/2019. Registration that not be delivered on time will be considered as claims
in bankruptcy, but the creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Creditors with claims secured with securites have to lodge their claims with securite in a time perion of 45 days
beginning with the declaration on the bankrupty in one original to the bankruptcy truste, otherwise security rights
lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillmet of certain conditions or creditors who
have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security rigthapplicable to the
estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filed in a specials
registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otrherwise theseclaims will not be considered as
claims in bankruptcy and registracion will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of his claim the
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legals 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. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security right, object to
which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must belodged separately.
Creditors whose claim depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and this
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the
registration form shall be divided info 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 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 Slovak does not state or announce, the sum
of claim shall determine bankruptcy truste with professional diligence. Dokuments poving the information provided
in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. In casa a non – financial claim is
lodged, an expert opininon stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims willnot be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. 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 in case the creditor does not have a seat or an adress 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 Journal.
Registration form, which was delivered to truste or District court can not be correct or amend. This disclosure
relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents ot the Bankrupt.
JUDr. Vladimír Fraňo, bankruptcy trustee

K088241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecskésová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/679/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/679/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Andrea Kecskésová, rod. Halmová nar. 31.03.1974, trvale bytom Družstevná
833/22, 958 01 Partizánske, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/679/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných
nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať
do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode na adrese: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, v bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod.. Žiadosť na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, e-mailom
mzitnikova.skp@gmail.com, telefonicky na t. č. 042/ 426 17 44, 45.
v Považskej Bystrici dňa 30. marca 2019
JUDr. Miroslava Žitníková – správca

K088242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecskésová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/679/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/679/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam - číslo bankového účtu na zloženie kaucie
JUDr. Miroslava Žitníková, správca dlžníka Andrea Kecskésová, rod. Halmová, nar. 31.03.1974, trvale bytom
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/679/2019, v zmysle ust. § 167l ods. 5
v spojení s § 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 OTP banka Slovenska, a.s. pobočka Považská Bystrica,
číslo účtu: IBAN: SK80 5200 0000 0000 1188 8973.
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.
v Považskej Bystrici dňa 30. septembra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková – správca
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K088243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kecskésová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/679/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/679/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Zverejnenie správcu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní týkajúceho sa zahraničných veriteľov /čl. 54./
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“
(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. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka dlžníka Andrea
Kecskésová, rod. Halmová nar. 31.03.1974, trvale bytom Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, občan SR pod
sp. zn.: 38OdK/679/2019, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.
38OdK/679/2019 zo dňa 24. septembra 2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa
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30.09.2019, vyhlásený konkurz a bol som ustanovený za správcu dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the truste of dlžníka
Andrea Kecskésová, rod. Halmová nar. 31.03.1974, trvale bytom Družstevná 833/22, 958 01 Partizánske, občan
SR pod sp. zn.: 38OdK/679/2019, my duty is to inform you, that District Court in Trenčín, No. 38OdK/679/2019 on
the 24 September 2019 and promulgated in the Commercial Bulletin No. 188/2019 dated 30. September 2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed me as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial 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 Bulletin shall be considered.
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 CRC. Applying
in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu (na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
(§ 167l ods. 3 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator (to the address of his / her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 167l sec. 3 BRA).
Na prihlášky doručené správcovi neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má
právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh
výťažku.
Applications received by the administrator are later considered, but the creditor can not exercise the voting rights.
The creditor has the right to enter into bankruptcy until the administrator has informed the Business Journal that it
is drawing up the payout schedule.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
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attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorý je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
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).
In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust 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 (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenie 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
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied 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 day of the
bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is
applied in a currency whose reference exchange rate neither the European Central Bank nor the National Bank of
Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be determined by the administrator with
professional care (§ 29 sec. 5 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).
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).
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 Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This call applies to creditors who have their permanent address or registered office in other Member States of the
European Union than in the Slovak Republic in accordance with Art. 54 Council Regulations (EC) 2015/848 of 20
May 2015.
V Považská Bystrica, dňa 30.09.2019/ In Považská Bystrica, on 30.09.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca/trustee

K088244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/659/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/659/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu

JUDr. Karol Porubčin, správca so sídlom kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení
konkurzom, vyhláseným na majetok dlžníka: Jozef Bagin, nar. 01.10.1981, trvale bytom Bánovce nad Bebravou.
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Účet je vedený v ČSOB, a. s.: SK05 7500 0000 0040 2592 9084.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K088245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/659/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/659/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 17.09.2019, sp. zn. 38OdK/659/2019-14, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 183/2019 dňa 23.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Bagin,
nar. 01.10.1981, trvale bytom Bánovce nad Bebravou a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol
ustanovený JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu: S297.

Týmto správca oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu; za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadanie do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 08.00 – do 12.00 hod. a od 13.00 – do 15.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom porubcinkarol@slovanet.sk alebo telefonicky na tel. čísle: 042/4321 316 alebo 0911 475 596.

JUDr. Karol Porubčin - správca

K088246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohumil Naď
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J.M. Hurbana 829/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/565/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/565/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 02.09.2019, 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 Bohumil Naď, nar. 13.11.1951, trvale
bytom Ulica J.M. Hurbana 829/11, 971 01 Prievidza, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn.
40OdK/565/2019 zo dňa 07.08.2019 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Bohumil Naď, nar. 13.11.1951, trvale bytom
Ulica J.M. Hurbana 829/11, 971 01 Prievidza, sp. zn.40OdK/565/2019 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K088247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bagin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/659/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/659/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Notification to foreign creditors

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Jozef Bagin, nar. 01.10.1981, trvale bytom Bánovce nad Bebravou (ďalej len „Dlžník“), oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/659/2019-14 zo dňa 17.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the Europen Parlament and of the Council of May 20th 2015,
as the bankruptcy trustee of the Debtor : Jozef Bagin, born on October 01th 1981, address Bánovce nad
Bebravou, (hereinafter referred to as "Debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of
the District Court Trencin, No. 38OdK/659/2019-14 dated August 17th 2019 bankruptcy procedure was
declared on the estate of Debtor.

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 183/2019 dňa
23.09.2019. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.09.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.

This resolution of the District Court was published OV No. 183/2019 dated August 23th 2019. The
resolution became valid dated August 24th 2019. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u
správcu na adrese: JUDr. Karol Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika.
V jednom rovnopise doručia prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Slovenská republika, k číslu konania
38OdK/659/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré
musí byť datované a podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa
musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the
BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Karol
Porubčin, Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, Slovak Republic.
In one copy creditors lodge their claims to the Okresný súd Trenčín (District Court Trencin), Piaristická
27, 911 08 Trencin, Slovak Republic, to the No. 38OdK/659/2019. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered receivable. The registration
has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The registration has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also
the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy,
otherwise it ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website
www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with
claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which the security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving
the information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the
requirements stated by the law or will not registered on the required registration form or will not be
signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy procedure. Not registered security rights
lapse after the registration period elapses. This information is designed for foreign creditors, whose place
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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of residence or seat is not obvious from the business documentation of the Debtor.

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

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

K088248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665/32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/563/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/563/2019
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 Martina Gašparová, nar.17.4.1976, trvale bytom Pekárska
665/32, 972 51 Handlová, 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 Martina Gašparová, nar.17.4.1976, trvale
bytom Pekárska 665/32, 972 51 Handlová z r u š u j e.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K088249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halabrínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 82, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/653/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/653/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Eva Halabrínová, nar. 25.7.1982, trvale bytom 916 13 Kostolné 62,
týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, Blok B, 2.
poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci konkurzného konania
sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského
spisu.
Termín
je
potrebné
vopred
dohodnúť
na
tel.
č.:
0918
803 803
JUDr.

Barbora

Koncová,

správca

V Trenčíne, dňa 30.09.2019

K088250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halabrínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 82, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/653/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/653/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Eva Halabrínová, nar. 25.7.1982, trvale bytom 916 13 Kostolné 62,
týmto 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK16 1100 0000 0029 2788 8374
variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o číslo popieranej
pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
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.
JUDr. Barbora Koncová, správca
V Trenčíne, dňa 30.09.2019

K088251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halabrínová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné 82, 916 13 Kostolné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/653/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/653/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40OdK/653/2019 zo dňa 16.09.2019,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 183/2019 dňa 23.09.2019, bol vyhlásený konkurz na Eva
Halabrínová, nar. 25.7.1982, trvale bytom 916 13 Kostolné 62 (ďalej len „Dlžník“) a za správcu Dlžníka bola
ustanovená JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO:
42 278 02 (ďalej len „Správca“).

According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 40OdK/653/2019, adopted on the 16.09.2019 and published in the Commercial Bulletin No.
183/2019 on 23.09.2019 authorized the restructuring of the company Eva Halabrínová, birth 25.7.1982,
address 916 13 Kostolné 62 (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed JUDr. Barbora
Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the trustee of the
Debtor in the restructuring procedure.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
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)

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

196

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Trenčíne, dňa 30.09.2019
In Trenčín, 30.09.2019
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JUDr. Barbora Koncová, správca

K088252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kakaš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 675/81, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/680/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/680/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Pavol Kakaš, nar. 16.07.1979, trvale bytom Námestie Slobody
675/81, 972 47 Oslany, týmto v zmysle § 8 ods. 4. Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Legionárska 7158/5,
911 01 Trenčín, Blok B, 2. poschodie v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Účastníci konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal
podpísaný výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 0918 803 803
JUDr.

Barbora

Koncová,

správca

V Trenčíne, dňa 30.09.2019

K088253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kakaš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 675/81, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/680/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/680/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Barbora Koncová, správca úpadcu: Pavol Kakaš, nar. 16.07.1979, trvale bytom Námestie Slobody
675/81, 972 47 Oslany, týmto 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 uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať
kauciu pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne: banka: Tatra banka, a.s. číslo účtu: SK16 1100
0000 0029 2788 8374 variabilný symbol: identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa doplnené o
číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok.
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.
JUDr. Barbora Koncová, správca
V Trenčíne, dňa 30.09.2019
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K088254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kakaš Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Slobody 675/81, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/680/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/680/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní (ďalej aj len ako
„Nariadenie“) oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 38OdK/680/2019 zo dňa 19.09.2019,
ktoré bolo publikované v Obchodnom vestníku OV 186/2019 dňa 26.09.2019, bol vyhlásený konkurz na Pavol
Kakaš, nar. 16.07.1979, trvale bytom Námestie Slobody 675/81, 972 47 Oslany (ďalej len „Dlžník“) a za
správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01
Trenčín, IČO: 42 278 02 (ďalej len „Správca“).

According to the Council regulation (EC) No. 1346/2000 of 29 May 2000 on insolvency
proceedings (hereinafter referred as „Regulation“) is our duty to inform you, that the District Court in Trenčín by
resolution No. 38OdK/680/2019, adopted on the 19.09.2019 and published in the Commercial Bulletin No.
186/2019 on 26.09.2019 authorized the restructuring of the company Pavol Kakaš, birth 16.07.1979, address
Námestie Slobody 675/81, 972 47 Oslany (hereinafter referred as “Debtor“) and simultaneously appointed
JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, IČO: 42 278 02, as the
trustee of the Debtor in the restructuring procedure.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
V Trenčíne, dňa 30.09.2019
In Trenčín, 30.09.2019
JUDr. Barbora Koncová, správca

K088255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaholz SF, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.R. Štefánika 157/45 / 0, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 673 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Miroslava Žitníková, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica, správca úpadcu:
Vaholz SF, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 157/43, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 673 331
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
30.09.2019 o 11.00 hod
Kolo dražby:
prvé kolo

Predmet dražby:
Nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve úpadcu zapísané Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom na:
·

LV č. 9302 pre k.ú. Humenné •. Pozemok p. č. “C“ 4939/26
•. Pozemok p. č. “C“ 4939/28
•. Pozemok p. č. “C“ 4939/30
•. Pozemok p. č. “C“ 4939/39
•. Pozemok p. č. “C“ 4939/40

o výmere 378 m2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 173 m2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1.115m2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 259m2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 450m2, zastavaná plocha a nádvorie
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Pozemok p. č. “C“ 4939/99 o výmere 113m2, zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok p. č. “C“ 4939/100 o výmere 164m2, zastavaná plocha a nádvorie
Pozemok p. č. “C“ 4939/102 o výmere 95m2, zastavaná plocha a nádvorie
Stavba súpis. č. 5904 na postavené na p.č. 4939/26, popis stavby – Výroba dverí a sklady
Stavba súpis. č. 5904 na postavené na p.č. 4939/40, popis stavby – Výroba dverí a sklady

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 162/2019 dňa 22. augusta 2019.
Výsledok dražby:
Predmet dobrovoľnej dražby
Pozemok p. č. “C“ 4939/26 o výmere 378 m2, zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok p. č. “C“ 4939/28 o výmere
173 m2, zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok p. č. “C“ 4939/30 o výmere 1.115m2, zastavaná plocha
a nádvorie, Pozemok p. č. “C“ 4939/39 o výmere 259m2, zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok p. č. “C“ 4939/40
o výmere 450m2, zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok p. č. “C“ 4939/99 o výmere 113m2, zastavaná plocha
a nádvorie, Pozemok p. č. “C“ 4939/100 o výmere 164m2, zastavaná plocha a nádvorie, Pozemok p. č. “C“
4939/102 o výmere 95m2, zastavaná plocha a nádvorie, Stavba súpis. č. 5904 na postavené na p.č. 4939/26,
popis stavby – Výroba dverí a sklady, Stavba súpis. č. 5904 na postavené na p.č. 4939/40, popis stavby –
Výroba dverí a sklady
bol vydražený vydražiteľom za cenu dosiahnutú dražbou vo výške 110.700,00,-EUR dňa 30. septembra 2019.
Stav dražby:
úspešná, predmet dražby bol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 30. septembra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu

K088256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margaréta Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrtok 73, 913 05 Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/510/2019 s106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/510/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 23.05.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 03.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, podľa § 167 v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu ustanovené v § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
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končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Margaréta Rácová, nar.
30.04.1967, trvale bytom 913 05 Štvrtok 73 , Slovenská republika, vedený pod spis. zn. 40OdK/510/2019
z ru šuje.

K088257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 889
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY
Navrhovateľ dražby:
JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu Július Kňažko, nar. 18.04.1972, trvale bytom Nitrianske Sučany 368,
972 21 Nitrianske Sučany, vykonávajúci obchodnú činnosť pod obchodným menom Július Kňažko
s miestom podnikania 972 21 Nitrianske Sučany 368, IČO 44 501 889
Miesto konania dražby:
Kancelária správcu JUDr. Vladimíra Žitníka so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Dátum a čas konania dražby:
30.09.2019 o 10.00 hod
Kolo dražby:
prvé kolo
Predmet dražby:
Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 1263, nachádzajúca sa v
okrese Prievidza, obec Oslany, katastrálne územie Osľany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 11/18,
·

pozemok – parcelné číslo KN „E“ 1682/2 – orná pôda o výmere 1.052 m2

Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 1574, nachádzajúca sa v
okrese Prievidza, obec Oslany, katastrálne územie Osľany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 11/36,
·

pozemok – parcelné číslo KN „E“ 992 – orná pôda o výmere 4.811 m2

Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 1948, nachádzajúca sa v
okrese Prievidza, obec Oslany, katastrálne územie Osľany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/2,
·

pozemok – parcelné číslo KN „E“ 727/2 – orná pôda o výmere 3.068 m2

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetných listoch vlastníctva.
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Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok.
Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 162/2019 dňa 22. augusta 2019.
Výsledok dražby:
Predmet dobrovoľnej dražby
Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 1263, nachádzajúca sa v
okrese Prievidza, obec Oslany, katastrálne územie Osľany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 11/18,
·

pozemok – parcelné číslo KN „E“ 1682/2 – orná pôda o výmere 1.052 m2

Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 1574, nachádzajúca sa v
okrese Prievidza, obec Oslany, katastrálne územie Osľany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 11/36,
·

pozemok – parcelné číslo KN „E“ 992 – orná pôda o výmere 4.811 m2

Nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 1948, nachádzajúca sa v
okrese Prievidza, obec Oslany, katastrálne územie Osľany, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/2,
·

pozemok – parcelné číslo KN „E“ 727/2 – orná pôda o výmere 3.068 m2

Dražobník bude dražiť nehnuteľnosti spoločne ako celok, ako sú uvedené na predmetných listoch vlastníctva.
Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 1. kolo dražby konanej dňa 30.
septembra 2019 o 10.00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.
Stav dražby:
neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.
Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:
JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská Bystrica.
V Považskej Bystrici dňa 30. septembra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca úpadcu

K088258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Blašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 54/38, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/684/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/684/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Danica Birošová, správca úpadcu: Monika Blašková , nar. 03.02.1975, trvale bytom
Stred 54/38 , 017 01 Považská Bystrica , 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:
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406842019. 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

K088259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Blašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 54/38, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/684/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/684/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Danica Birošová, správca dlžníka Monika Blašková , nar. 03.02.1975, trvale bytom Stred 54/38 , 017 01
Považská Bystrica , 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

K088260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Blašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stred 54/38, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/684/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/684/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

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

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!

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

207

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

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“)
Monika Blašková , nar. 03.02.1975, trvale bytom Stred 54/38 , 017 01 Považská Bystrica , Slovenská republika,
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín č. k.: 40OdK/684/2019 zo dňa 20.09.2019 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/684/2019 dated on 20th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on
the Debtor – Monika Blašková , date of birth 03.02.1975, domicile Stred 54/38, 017 01 Považská Bystrica
,Slovakia
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.09.2019. Dňom
28.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 27th of September 2019. Bankruptcy was
declared on 28th of September 2019.
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).
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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
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
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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
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).
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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

K088261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Czvingerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na karasiny 250/67, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/538/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/538/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/538/2019 zo dňa 6.8.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Andrea Czvingerová nar. 18.9.1981 trvale bytom Na karasiny 250/67, 971 01 Prievidza. Do
funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica, značka
správcu S258. Toto uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 155/2019 dňa 13.8.2019.
V zmysle ustanovenia § 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 správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX

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

211

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 405382019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatná kaucia 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 350 EUR a najviac 10 000 EUR.
JUDr. Ján Súkeník, správca

K088262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Kňažko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianske Sučany 368, 972 21 Nitrianske Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 501 889
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/47/2016 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/47/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o nasledovné súpisové položky majetku:
47.
INÁ
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 500,00,-EUR

MAJETKOVÁ
konkurznej
podstate

za

obdobie

HODNOTA
4/2019

48.
INÁ
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 550,00,-EUR

MAJETKOVÁ
konkurznej
podstate

za

obdobie

HODNOTA
5/2019

49.
INÁ
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 400,00,-EUR

MAJETKOVÁ
konkurznej
podstate

za

obdobie

HODNOTA
6/2019
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50.
INÁ
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 500,00,-EUR

MAJETKOVÁ
konkurznej
podstate

za

obdobie

HODNOTA
7/2019

51.
INÁ
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 550,00,-EUR

MAJETKOVÁ
konkurznej
podstate

za

obdobie

HODNOTA
8/2019

52.
INÁ
popis:
príjem
podliehajúci
- súpisová hodnota: 400,00,-EUR

MAJETKOVÁ
konkurznej
podstate

za

obdobie

HODNOTA
9/2019

v Považskej Bystrici 30. septembra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K088263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Barták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košecké Podhradie 0, 018 31 Košecké Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.5.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/158/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/158/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V právnej veci Ladislav Barták nar. 21.5.1968, trvale bytom 018
31 Košecké Podhradie na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
40OdK/158/2019 zo dňa 29.3.2019 oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení
neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00
hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu
možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0915570856.

K088264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklasová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 78, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/664/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/664/2019
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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40OdK/664/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - úlia Miklasová,
rod. Őtvősová, nar. 02.05.1966, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou 78, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín,
a to počas pracovných dní v čase od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk
alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K088265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklasová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 78, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/664/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/664/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - Júlia Miklasová,
rod. Őtvősová, nar. 02.05.1966, trvale bytom 958 52 Žabokreky nad Nitrou 78, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka,
a. s., pobočka zahraničnej banky,
IBAN: SK6583300000002200472247.
Kaucia sa skladá vo výške 350, - € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do poznámky pre prijímateľa uviesť číslo konania/meno dlžníka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. 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.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišoňová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov ,, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/681/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/681/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - Blažena Kišoňová,
rod. Tatrnová, nar. 16.06.1958, trvale bytom Púchov, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, a to počas pracovných dní v čase
od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať
písomne na uvedenej adrese, e – mailom na: polackova@tvoj-pravnik.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948282422.
JUDr. Martina Poláčková, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-polackova/

K088267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišoňová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov ,, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/681/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/681/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Martina Poláčková, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - Blažena Kišoňová,
rod. Tatrnová, nar. 16.06.1958, trvale bytom Púchov, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že
bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky,
IBAN: SK6583300000002200472247.
Kaucia sa skladá vo výške 350, - € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu a do poznámky pre prijímateľa uviesť číslo konania/meno dlžníka. Kauciu možno zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. 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.
JUDr. Martina Poláčková, 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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K088268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Praženková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/660/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/660/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - Mária Praženková, rod.
Bakošová, nar. 16.01.1973, trvale bytom Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín,
a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: otmar@centrum.sk alebo
telefonicky na tel. č.: 0903728405.
JUDr. Otto Markech, správca

Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:

https://tvoj-pravnik.sk/ochrana-osobnych-udajov-spravca-markech/

K088269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Praženková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otto Markech
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/660/2019 S1427
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/660/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Otto Markech, so sídlom Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, ako správca dlžníka - Mária Praženková, rod.
Bakošová, nar. 16.01.1973, trvale bytom Halalovka 2343/33, 911 08 Trenčín, týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín,
a to počas pracovných dní v čase od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese, e-mailom na: otmar@centrum.sk alebo
telefonicky na tel. č.: 0903728405.
JUDr. Otto Markech, správca

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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K088270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sobolič Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Púchov 0, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/258/2018 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/258/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Ing. Ľubomír Sobolič,
sp. zn. 22OdK/258/2018
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Ing. Ľubomír Sobolič, nar. 03.01.1953, trvale bytom 020
01 Púchov, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku Dlžníka za 100% hodnoty zapísanej v súpise oddelenej podstaty.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 171/2019 dňa 5. septembra 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 30.09.2019 do 14:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 30.09.2019

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnili 2
záujemcovia, do kancelárie správcu boli doručené 2 ponuky a taktiež boli zložené zálohy zo strany záujemcov.
Na základe vyššie uvedeného správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 30.09.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty

K088271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačány Dionýz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čachtice 1, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
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: 40OdK/621/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/621/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 40OdK/621/2019-17 zo dňa 26.8.2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 169/2019 zo dňa 3.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
Dionýz Kačány, nar. 9.1.1954, trvale bytom 916 21 Čachtice, a bola som ustanovená do funkcie správcu.
V zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem prvé kolo ponukového konania na
predaj nižšie špecifikovaného majetku úpadcu, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 183/2019 zo dňa 23.9.2019.

I.

Informácie o ponukovom konaní
a. Poradie ponukového konania: prvé.
b. Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica
nad Váhom, správca majetku úpadcu: Dionýz Kačány, nar. 9.1.1954, trvale bytom 916 21
Čachtice
c. Predmet ponukového konania:

Nehnuteľný majetok:

Súp.č. Popis majetku
1
Zastavané plochy a nádvoria

Podstata
všeobecná

Kat. územie
Čachtice

Číslo LV
732

Číslo parcely
1351/3

Výmera v m²
18 m²

Podiel Súpis. hodnota
1/2
50,00 €

d. Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
e. Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: asistent@benetax.sk.
II. Spôsob predkladania záväzných ponúk:
d. Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
e. Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo
a IČO pri právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp.
mailové spojenie; označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy ponúknutej kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho
preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby pri
právnickej osobe.
f. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská
354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom.
g. Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek
podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do
15:00 hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „40OdK/621/2019“NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami ponukového konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným
záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je
suma za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.
III. Záloha
d. Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
e. Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
ktorá je určená v bodoch vyššie.
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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f.

Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516
4875, s použitím variabilného symbolu: 406212019. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno
a priezvisko, príp. názov spoločnosti.
g. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej
ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
d. Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené
požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
e. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk.
f. Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace
s prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
g. Víťaz ponukového konania: víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať
prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ponuke a najneskôr do pracovných 3 dní od
vyhodnotenia ponúk s ním uzatvorí kúpnu zmluvu.
V Dubnici nad Váhom, dňa 30.9.2019
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K088272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uškovičová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/483/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/483/2019
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:
Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany, IČO 36 234 176
Prihlásená suma celkom: 329,34,-€
Zapísaná v zozname pohľadávok pod číslom: 5-HCS-1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Alojz Žitník – správca

K088273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Hickl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 235/6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/589/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/589/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur , IBAN: SK 8602000000000061849382 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

JUDr. Jozef Hurtiš, správca konkurznej podstaty

K088274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denis Hickl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 235/6, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/589/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/589/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V konkurznej veci dlžníka Denis Hickl, nar. 23.10.1974, bytom
Československej Armády 235/6, 972 51 Handlová , na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného
súdu Trenčín sp. zn. 22OdK/589/2018 zo dňa 2.1.2019, oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona
7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák.
č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až
piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0915570856.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1977
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/677/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/677/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Jozef Radič, nar. 16.04.1977, trvale bytom Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského
spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K088276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1977
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/677/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/677/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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 (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Jozef Radič, nar. 16.04.1977, trvale bytom Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza oznamujeme, že uznesením
Okresného súdu v Trenčíne, č.k.: 40OdK/677/2019 zo dňa 18.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Jozef Radič, born 16.04.1977, Trhová ulica 329/4, 971 01 Prievidza our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/677/2019 dated on
18.09.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2019 zo dňa
25.09.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 185/2019 on
25.09.2019. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovenská
republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia
pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa
právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú
svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je
zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015 o konkurznom konaní.

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 time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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.

LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trhová ulica 329 / 4, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1977
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/677/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/677/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Jozef Radič, nar. 16.04.1977, trvale bytom Trhová ulica 329/4,
971 01 Prievidza, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 40OdK/677/2019, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

K088278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Horniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou neuvedené, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.4.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/192/2017 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/192/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, správca konkurznej podstaty dlžníka Mário Horniak nar. 1.4.1980 trvale bytom 957 01
Bánovce nad Bebravou 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/ oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
1.4.1980 trvale bytom 957 01 Bánovce nad Bebravou pod sp.zn. 22OdK/192/2017 zrušuje.

Mário Horniak nar.

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. Ján Súkeník, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jaroslav Žilovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prosné 194, 018 01 Udiča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1968
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/321/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/321/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., v súlade s písomným pokynom zabezpečeného veriteľa, Slovenskej
konsolidačnej, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, vyhlasuje druhé kolo ponukového
konania na samostatné speňaženie majetku dlžníka: Ing. Jaroslav Žilovec, nar. 26. 11. 1968, trvale bytom: Prosné
194, 018 01 Udiča, súpisových zložiek majetku č. 4 – 9 oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa:
- pozemkov:
č. zl.
4
5
6
7
8

štát
SR
SR
SR
SR
SR

obec
Udiča
Udiča
Udiča
Udiča
Udiča

k. ú.
Prosné
Prosné
Prosné
Prosné
Prosné

LV
291
481
708
47
47

parc. č.
617
412
462
463
464

regis.
E
E
C
C
C

druh pozemku
orná pôda
orná pôda
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada

výmera v m2
2 429
3 286
681
767
71

podiel
5/384
1/12
1/4
1/4
1/4

súpisová hodnota
8,00 €
69,00 €
1 020,00 €
1 150,00 €
106,00 €

- a stavby:
č.
9

štát
SR

obec
Udiča

k. ú.
Prosné

LV
335

ulica
-

súp. č.
174

popis stavby
rod. dom

na parc. č.
463

podiel
1/8

súpisová hodnota
4 750,00 €

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921
01 Piešťany, do dňa 23. 10. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Žilovec",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za konkrétnu súpisovú zložku majetku alebo návrh cenovej ponuky za
viaceré (všetky) súpisové zložky majetku, pričom z takejto ponuky musí byť zrejmá cenová ponuka za každú
súpisovú zložku majetku, ktorej sa ponuka týka,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
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- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
383212018.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena, ktorá nesmie byť nižšia, ako 50 % súpisovej hodnoty zložky
majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
7. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K088280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Števanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.8.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/649/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/649/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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.
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Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca
dlžníka: Juraj Števanka nar. 25.8.1969 trvale bytom Horné Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou (ďalej
len ako „dlžník“/ Vám týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/649/2019 zo
dňa 4.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Juraj Števanka nar. 25.8.1969 trvale bytom Horné
Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") – Juraj Števanka born on 25.8.1969 residence Horné
Ozorovce 12, 975 02 Bánovce nad Bebravou (hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with
the resolution of the District Court in Trenčín No. 40OdK/649/2019 dated on 4.9.2019 bankruptcy
procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 175/2019 dňa 11.9.2019.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. CB 175/2019 on
11.9.2019.
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, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
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zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor's
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu ku spisovej značke 40OdK/649/2019. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Ján Súkeník, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica 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 trustee whereby it must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days with the No: 40OdK/649/2019 to the adress: JUDr.
Ján Súkeník, with residence at Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica , Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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
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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).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná
a podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on prescribed
form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered. The
lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania 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. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. 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. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of creditor and of
the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim which is divided by the application of the rule of reason. The
claim has to be lodged in currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate
published 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 note state or
announce, the amount of the claim shall determine bankruptcy trustee with due professional care.
Documents proving facts stated in application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact.
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.
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.
Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security right. For
each secured claim have to be submitted separate application stating the secured amount, type, order,
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object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not be signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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 oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of representative for delivery to
the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to such creditor shall be accomplished only
by publishing in Commercial Bulletin. The application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is unknown from the documents of the debtor.
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).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered as claim in bankruptcy proceeding.
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 Europskeho 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 Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Ján Súkeník, správca
JUDr. Ján Súkeník, bankruptcy administrator
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K088281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Ševčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/66/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/66/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Spis. zn. správcovského spisu: 40OdK/66/2019 S1452
Vec: Vyhodnotenie III. kola ponukového konania na odpredaj hnuteľného majetku dlžníka
V právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok, dlžníka Ivana Ševčíková, nar.27.07.1989, trvale bytom
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, týmto predkladám vyhodnotenie druhého kola ponukového
konania na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu, ktorého oznámenie bolo uverejnené v OV č. 99/2019 zo dňa:
24.05.2019
Vyhodnotenie tretieho ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka Ivana Ševčíková,
nar.27.07.1989, trvale bytom Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktoré bolo zverejnené v OV
č.135/2019 zo dňa 16.07.2019 V 3.kole boli vyzývaní záujemcovia o kúpu majetku úpadcu na podávanie návrhov
na uzatvorenie kúpnej zmluvy. V 3.kole neprejavil účasť žiaden záujemca v ponukovom konaní.
3.kolo bolo neúspešné.

S úctou

Ing. Oľga Šabová
správca

K088282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Ševčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/66/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/66/2019
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Správca oznamuje vylúčenie súpisovej položky majetku úpadcu Ivana Ševčíková, Bratislavská 434/9, 018 41
Dubnica nad Váhom č.k. 40OdK/66/2019, ktorá bola uverejnená v OV č.99/2019 zo dňa 24.05.2019. Jedná sa
o nasledovnú položku. Vylúčený majetok nie je majetkom konkurznej podstaty.
Názov
OPEL

Typ
VECTRA

Druh karosérie
-

Evidenčné číslo
IL 436 CO

VIN číslo
-

Farba
-

Hodnota (EUR)
400,00

Ing. Oľga Šabová - správca

K088283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mechenice 153, 951 46 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/124/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/124/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 28OdK/124/2019-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Simona Mikulová, nar. 17.7.1992, bytom Mechenice 153, 951 46 Podhorany, Slovenská
republika, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov
MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 150/2019 dňa 6.8.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu majetku v právnej
veci sp.zn. 28OdK/124/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K088284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Riedlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 50, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/134/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/134/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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27OdK/134/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 27OdK/134/2019-18 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Júlia Riedlová, nar. 8.5.1962, bytom Šarkan č. 50, Slovenská republika, a JUDr. Richard
Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol
ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 151/2019 dňa 7.8.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 27OdK/134/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K088285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Flok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 197, 935 82 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/133/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/133/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 27OdK/133/2019-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Zoltán Flok, nar. 5.12.1958, bytom Plášťovce 197, Slovenská republika, a Ing. Aneta Ponesz,
so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený
za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 151/2019 dňa 7.8.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 27OdK/133/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K088286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Uhlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 859, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 30OdK/141/2019-22 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Rudolf Uhlárik, nar. 16.4.1982, bytom Bojná 859, 956 01 Bojná, Slovenská republika, a Ing.
Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov MS SR zn. S 1321
bola ustanovená za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 151/2019 dňa 7.8.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 30OdK/141/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ust. ZKR.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K088287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Boldiszár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 941 33 Branovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/135/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/135/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v konkurznom konaní, vedenom vo veci dlžníka: Alexander
Boldiszár, nar. 12. 05. 1958, bytom: 941 33 Branovo, mu bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená
Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávoky veriteľa: Home Credit Slovakia, a.s., IČO: 36 234 176,
Justičná 9, Bratislava, ktorou si veriteľ, v zastúpení, prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v celkovej sume 2 707,54 €,
ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. 12.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K088288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bazalová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri hliníku 753/7 753/7, 951 15 Mojmírovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/104/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/104/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
spisová značka súdneho spisu

: 23OdK/104/2019

spisová značka správcovského spisu

: 23OdK/104/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)
Mojmírovce
dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: Eva Bazalová, Pri hliníku 753/7, 951 15
: 24.07.1968
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oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením správcu konkurznej podstaty o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.

S úctou
Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K088289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Forró
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S.H. Vajanského 5350/1A, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/5/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/5/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Ján Forró, nar. 08.04.1947, trvale bytom S.H. Vajanského
5350/1A, 940 02 Nové Zámky, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení
bez zbytočného odkladu, PO SPLNENÍ ROZVRHU VÝŤAŽKU ZRUŠUJE KONKURZ VYHLÁSENÝ NA
MAJETOK DLŽNÍKA. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32OdK/5/2019, ktoré bolo zverejnené v obchodnom
vestníku č. 26/2019 zo dňa 06.02.2019 zrušuje.
v Nitre dňa 29.09.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branikovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Humnami 734 / 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1977
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/126/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/126/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Dušan Branikovič, nar.: 06.09.1977, trvale bytom: Za Humnami 734/65,
949 01 Nitra, spisová značka: 27OdK/126/2019 S1893oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručenádňa
24.9.2019prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Panónska cesta 2
Bratislava 851 04
IČO: 35937874

Veriteľ si prihlásil pohľadávky v celkovej výške 1 843,13 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K088291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154Ing. Ladislav
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, č.k. 31K/11/2016 v súlade s § 97 ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky č. 665/2005
Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh konečného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty úpadcu.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2016, spisová značka 31K/11/2016-84 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99,
925 83 Žihárec, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 15.04.2016 v Obchodnom vestníku
SR č. 72/2016 pod číslom K008605 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.
V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 2 veritelia s celkovým
počtom prihlášok 3. Jeden z veriteľov si uplatnil zabezpečovacie právo. Je to veriteľ OTP Banka Slovensko,
a.s. s výškou prihlásenej a uznanej zabezpečenej pohľadávky 38.262,79 Eur.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 53.991,15 EUR, ktoré
boli v plnom rozsahu zistené vo výške 53.991,15 EUR. Správca v zákonom stanovenej lehote nepoprel žiadnu
z prihlásených pohľadávok čo do výšky i poradia. V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov
konania.
Správca v súlade s ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. a v zmysle udelených záväzných pokynov
oddeleného veriteľa speňažil majetok úpadcu patriaci do oddelenej podstaty úpadcu.. Do návrhu
konečného rozvrhu výťažku
je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek
majetku zaradených do oddelenej podstaty úpadcu.
Správca dňa 14.12.2018 v zmysle ust. §-u 96 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre zabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 246/2018 dňa 21.12.2018 pod číslom
K098118).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od
zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
Dražobná spoločnosť určená zabezpečeným veriteľom zorganizovala dňa 07.11.2018 podľa udeleného
záväzného pokynu V. kolo dražby v ktorom bol úspešne speňažený nasledovný súbor nehnuteľností:
Druh majektu: Stavba
Súp.p. majetku č. Druh majetku
1.
Rodinný dom
Druh majetku: Pozemok
Súp.p. majetku č. Druh pozemku
2.
Zastavané plochy a nádvoria

Číslo LV Kat. územie Parc.č. Súp. číslo Spol. podiel Súpisová hodnota majetku
155
Žihárec
1723/4 728
1/1
12 816,00 €
Číslo LV Kat. územie Parc.č. Výmera
155
Žihárec
1723/4 800

Spol. podiel Súpisová hodnota majetku
1/1
8 584,00 €

Cena dosiahnutá vydražením v V. kole dražby predstavovala čiastku 17.000,- Eur.
Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej podstaty
predstavujú sumu 10.761,06 Eur a sú tvorené najmä týmito zložkami:
Poštovné poplatky
Poplatky za vedenie bankového účtu a transakcie
Náklady na realizáciu dražieb
Administratívne a kancelárske práce
Cestovné náklady
§ 24b vyhl. 665/2005 písm. d)
Overovanie podpisu
Kancelárske potreby
Výroba kľúčov
Pomerná časť paušálna odmena správcu
Odmena správcu zo speňaženia nehnuteľného majetku
Náklady na ukončenie konkurzného konania
Súdny poplatok

14,50
103,74
4 839,54
864,00
376,60
1 120,00
21,04
5,06
7,50
663,88
2 696,20
15,00
34,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10 761,06

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - oddelená podstata
Celková suma pohľadávok proti podstate - oddelená podstata
Suma určená na uspokojenie zabezpečených veriteľov

17 000,00
10 761,06
6 238,94

Rozdelenie sumy určenej na uspokojenie zabezpečeného veriteľa
P.č. Veriteľ
2.

Uznaná
suma Uspokojenie
Percentuálne uspokojenie
pohľadávky veriteľa oddeleného veriteľa rozvrhu oddelenej podstaty

OTP
Banka
38 262,79
Slovensko, a.s.
Spolu
92 253,94

z Zostatok prihlásenej sumy po
uspokojení z oddeleného výťažku

6238,94

16,31%

32 023,85

6 238,94

16,31%

86 015,00

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky zabezpečeného veriteľa
uspokojené z oddelenej podstaty v rozsahu 16,31 % prihlásenej a zistenej sumy.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje správca oddelenému veriteľovi lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej
podstaty do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku v sídle kancelárie správcu na adrese Mariánska
6, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 14:00
hod. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať vopred písomne do kancelárie správcu, alebo prostredníctvom
mailu na adrese ing.ladislavbodi@gmail.com, prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0948 017736.
Nitre dňa 26.09.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K088292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Demján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 99, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/11/2016 S1154Ing. Ladislav
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/11/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec
99, 925 83 Žihárec, č.k. 31K/11/2016 v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle vyhlášky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa
vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh konečného rozvrhu
výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu.
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 11.04.2016, spisová značka 31K/11/2016-84 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu dlžníka Stanislav Demján, narodený 15.2.1978, bytom Žihárec 99,
925 83 Žihárec, Slovenská republika. Toto uznesenie bolo zverejnené dňa 15.04.2016 v Obchodnom vestníku
SR č. 72/2016 pod číslom K008605 a nadobudlo právoplatnosť dňa 16.04.2016.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

238

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

V rámci základnej prihlasovacej lehoty si svoje pohľadávky uplatnili prihláškou 2 veritelia s celkovým
počtom prihlášok 3. Jeden z veriteľov si uplatnil zabezpečovacie právo.
V konkurze boli prihlásené pohľadávky nezabezpečených veriteľov v celkovej sume 53.991,15 EUR, ktoré
boli v plnom rozsahu zistené vo výške 53.991,15 EUR. Správca v zákonom stanovenej lehote nepoprel žiadnu
z prihlásených pohľadávok čo do výšky i poradia. V priebehu konkurzu nedošlo k žiadnej zmene účastníkov
konania.
V súlade s ust. §-u 76 ods. 3 ZoKR správca pravidelne aktualizoval súpis majetku všeobecnej podstaty o nové
súpisové zložky majetku, ktoré konkrétne predstavovali: inú majetkovú hodnotu - príjmy úpadcu v rozsahu,
v akom môžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR. Tieto
doplnenia súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku. Do návrhu
konečného rozvrhu výťažku je zaradený celý výťažok zo speňaženia súpisových zložiek majetku zaradených
do všeobecnej podstaty.
Úpadca bol počas celého priebehu konkurzu v trvalom pracovnom pomere a počas celej doby trvania konkurzu
sú v prospech konkurzného bankového účtu pripisované príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle ust. §-u 72 ods. 2 ZoKR a to v súhrnnej výške 5.232,- EUR.
Celková výška zistených pohľadávok, ktoré boli v konkurze prihlásené ako nezabezpečené pohľadávky (iné aj
podriadené) je vo výške 53.991,15 EUR a zostatok prihlásenej sumy zabezpečenej prihlášky veriteľa vo výške
32.023,85 EUR z titulu iba čiastkového uspokojenie zabezpečeného veriteľa z výťažku oddelenej podstaty
úpadcu. Tzn., že suma určená na uspokojenie zo všeobecnej podstaty úpadcu po uspokojení zabezpečeného
veriteľa z oddeleného výťažku predstavuje čiastku 86.015,- Eur.
Správca dňa 14.12.2018 v zmysle ust. §-u 96 ZoKR zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo
majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a zároveň oznámil svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov (zverejnené v OV č. 246/2018 dňa 21.12.2018 pod číslom
K098117).
Voči zostavenému zoznamu pohľadávok proti podstate neboli v zákonom stanovenej lehote 30 dní od
zverejnenia oznamu podané žiadne námietky.
Výťažok zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty úpadcu je tvorený týmito hlavnými zložkami:
·

príjmy úpadcu v zmysle ust. §-u 72 ods.2 ZoKR v celkovej výške 5.232,- EUR;

Celková suma výťažku všeobecnej podstaty predstavuje sumu vo výške 5.232,- EUR.
Pohľadávky proti podstate uspokojované z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do všeobecnej podstaty
predstavujú sumu 3.281,55 Eur a sú tvorené najmä týmito zložkami:
Poštovné poplatky
Poplatky za vedenie bankového účtu a transakcie
Administratívne a kancelárske práce
Cestovné náklady
Kancelárske potreby
Náklady uplatnené v zmysle § 24b vyhl. 665/2005 písm. d)
Pomerná časť paušálnej odmeny správcu
Odmena správcu zo speňaženia vo výške 1% + DPH vo výške 20%
Náklady na ukončenie konkurzného konania
Súdny poplatok
Spolu

33,55
47,20
1 200,00
74,69
5,05
1 680,00
132,78
62,78
35,00
10,50
3 281,55

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu - všeobecná podstata
Celková suma pohľadávok proti podstate - všeobecná podstata
Suma určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

5 232,00
3 281,55
1 950,45
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Rozvrh výťažku určený pre jednotlivých veriteľov:

P.č. Veriteľ

1.
2.
3.

Suma určená
Uznaná
suma Zostatok
prihlásenej
rozvrh
pohľadávky
sumy po uspokojení z
všeobecnej
veriteľa
oddeleného výťažku
podstaty

OTP
Banka
23 711,48
Slovensko, a.s.
OTP
Banka
38 262,79
Slovensko, a.s.
Tatra
banka,
a.s.
30 279,67
Spolu
92 253,94

na
Percentuálne
Zostatok
prihlásenej
zo
uspokojenie z rozvrhu sumy po uspokojení z
všeobecnej podstaty
oboch výťažkov

23 711,48

537,67

2,27%

23 173,81

32 023,85

726,16

2,27%

31 297,69

30 279,67

686,62

2,27%

29 593,05

86 015,00

1950,5

2,27%

84 064,55

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 2,27 % prihlásenej a zistenej sumy.
Určenie lehoty na schválenie konečného rozvrhu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje správca zástupcovi veriteľov lehotu na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej
podstaty do 15 dní od zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Poučenie správcu:
Podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení zástupca veriteľov môže v lehote určenej správcom návrh konečného rozvrhu výťažku schváliť alebo môže
v rovnakej lehote proti nemu uplatniť odôvodnené námietky. Ak nezabezpečený veriteľ požiada zástupcu veriteľov
o uplatnenie odôvodnenej námietky, zástupca veriteľov je povinný námietku proti návrhu konečného rozvrhu
výťažku uplatniť.
Veritelia môžu nahliadať do návrhu konečného rozvrhu výťažku v sídle kancelárie správcu na adrese Mariánska
6, 949 01 Nitra a to v úradných hodinách správcovskej kancelárie v pondelok až piatok v čase od 8:00 do 14:00
hod. Žiadosť o nahliadnutie je potrebné zaslať vopred písomne do kancelárie správcu, alebo prostredníctvom
mailu na adrese ing.ladislavbodi@gmail.com, prípadne telefonicky na telefónnom čísle 0948 017736.
Nitre dňa 26.09.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K088293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žemberi Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbehy 243, 916 16 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/140/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/140/2019
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, sp. zn. 32OdK/140/2019-19 zo dňa 06.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ondrej Žemberi, nar. 23.08.1975, bytom Zbehy 243, 916 16 Zbehy, t. č. Rýnska 11, 949 11 Nitra.
Zároveň bola uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32OdK/140/2019-19 zo dňa 06.08.2019 ustanovená do
funkcie správcu dlžníka JUDr. Ľubomíra Beňová, správa S 1485, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, Komárno
(ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 13.08.2019.

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Ondrej Žemberi, nar. 23.08.1975, bytom Zbehy 243, 916 16 Zbehy, t. č.
Rýnska 11, 949 11 Nitra, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamujem, že podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 06.06.2019 a vyhlásenia úpadcu zo dňa
28.08.2019 dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Ondrej Žemberi, nar. 23.08.1975, bytom Zbehy
243, 916 16 Zbehy, t. č. Rýnska 11, 949 11 Nitra, zrušuje.

K088294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Jurisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2019
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. Roman Nagy, správca dlžníka Tibor Jurisa, nar. 27.03.1966, bytom 949 01 Nitra, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Jurisa TIBO, s miestom podnikania Centrum 4/7, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 14 193 272 (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 30OdK/94/2019, týmto podľa §
167l ods. 3 ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 30.09.2019
Veriteľ: František Levandovský
Trvale bytom. Zručská cesta 22, 301 00 Plzeň, Česká republika
Prihlásená suma spolu: 40.482,67 €
V Nitre dňa 30.09.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K088295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöpová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 4458/7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1979
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. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/208/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu 32OdK/208/2019 S293 možno nahliadať v
sídle kancelárie správcu v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod a od 13,00
hod do 15,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa oznamujú
písomne na adresu kancelárie správcu, e-mailom alebo telefonicky.
Zároveň správca oznamuje kontaktné telefónne číslo 0905661269 a e-mailovú adresu: pinter@akpinter.sk .
JUDr. Tomáš Pintér správca

K088296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöpová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 4458/7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/208/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Pintér správca Žaneta Fülöpová, nar. 11.06.1979, bytom Lastovičia 4458/7, 940 02 Nové Zámky,
týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku
iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,00 EUR pre popieranie prihlásenej
pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je v Prima banka, a.s., IBAN: SK32 3100 0000 0040 1012
5200. Kaucia sa platí vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, doklad o
úhrade veriteľ doručí na adresu sídla správcu. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo
čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako
pohľadávku proti podstate. Popretie pohľadávky podľa § 32 ods.7 písm. a) musí byť podané na predpísanom
tlačive.

K088297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fülöpová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lastovičia 4458/7, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/208/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/208/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000 ako správca v oddlžení dlžníka : Žaneta
Fülöpová, nar. 11.06.1979, bytom Lastovičia 4458/7, 940 02 Nové Zámky, ( ďalej len „Dlžník“), oznamujem že,
uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn 32OdK/208/2019 zo dňa 24.9.2019 vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a za správcu bol ustanovený JUDr. Tomáš Pintér, sídlo kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno,
značka S293. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku 188/2019 dňa
30.09.2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej 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. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, 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. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas
uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak
zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR). Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva
spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená, a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v
mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Na prihlášky,
ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive, nebudú podpísané
a datované, sa v konkurze neprihliada. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a
sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the : Žaneta Fülöpová, nar. 11.06.1979, bytom Lastovičia 4458/7, 940 02 Nové Zámky (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra
32OdK/208/2019 on date 24.9.2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published on 30.09.2019. 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 Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Tomáš Pintér, Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno, Slovenská republika.. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein,
the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other
rights pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the other rights
pertaining to registered receivable. The registration has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the
satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated
and signed. In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised
also the security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it
ceases to exist (§ 28, section 4BRA). The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They
also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured
with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be registered in Euro currency. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or an
address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated. Registration that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered
on the required registration form or will not be signed or dated will not be considered as claims in bankruptcy
procedure. Not registered security rights lapse after the registration period elapses. This information is designed
for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the
Debtor.
JUDr. Tomáš Pintér, trustee of the bankrupt.
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K088298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Lörinczová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová Vieska 189, 943 42 Nová Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1951
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/127/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Alžbeta Lörinczová, nar. 27.10.1951, bytom Nová Vieska 189, 943
42 Nová Vieska, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), že po základnej
prihlasovacej lehote bola správcovi pod por. č. 1 doručená nasledovná prihláška nezabezpečenej pohľadávky.
Dňa 30.09.2019 - veriteľ M.B.A. Financie s.r.o., Bratislava, pohľadávka v celkovej sume 10.122,61 EUR.
Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR.
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K088299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Ondruška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorazdova 454/20, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1975
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/145/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/145/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Peter Ondruška,
nar.09.11.1975, bytom Gorazdova 454/20, 949 01 Nitra, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Nitra, č.k.: č.k.: 32OdK/145/2019-20 zo dňa 07.08.2019, zverejnené v obchodnom vestníku číslo 156/2019 zo
dňa 14.08.2019, majetok dlžníka nebol zistený. Konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu a
konštatujeme, že v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 32OdK/145/2019 na
dlžníka: Peter Ondruška, nar.: 09.11.1975, bytom Gorazdova 454/20, Nitra, z r u š u j e. Zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle
ust. § 167v ods. 4 ZoKR.
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K088300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szekér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 641/39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/204/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Peter Páll, správca dlžníka:Róbert Szekér, nar. 11.05.1968, bytom: Svätého Štefana 641/39, 943 01
Štúrovo, podnikajúci pod obchodným menom Róbert Szekér – STYLE, s miestom podnikania Kossúthova
26, 943 01 Štúrovo, IČO: 41 092 431,týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1
zákona č. 8/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul.
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou formou:
pall@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle 0948 805 300.

e-mail:

V Nitre dňa 30.09.2019

Mgr. Peter Páll, správca

K088301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tácsik Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belá 115, 943 53 Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/163/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/163/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Marián Tácsik, nar. 01.02.1982, bytom 943 53 Belá 115,
podnikajúci pod obchodným menom : Marián Tácsik, s miestom podnikania 943 53 Belá 115, IČO: 43 046
746, 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 SK07 0900 0000 0051 4672 8697, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
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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.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K088302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strážovská Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 8665 / 19C, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/142/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/142/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Erika Strážovská, nar. 02.11.1973, bytom
Andovská 8665/19C, 940 02 Nové Zámky, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 11.09.2019, vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník je vlastníkom nasledovného majetku:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 – súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2061, k.ú. Malá Kesa
Popis:
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 214/100 o výmere 578 m2, zapísaný na LV č. 2061,
k. ú. Malá Kesa, obec: Bánov, okres: Nové Zámky, druh pozemku: orná pôda. Spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/8, t. j. 72.25 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 214/200 o výmere 200 m2, zapísaný na LV č. 2061,
k. ú. Malá Kesa, obec: Bánov, okres: Nové Zámky, druh pozemku: orná pôda. Spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/8, t. j. 281.13 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1 – súbor majetku: 344.86 €
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Pozemok – orná pôda, zapísaný na LV č. 3619, k. ú. Bánov
Popis:
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 2666 o výmere 5809 m2, zapísaný na LV č. 3619, k.
ú. Bánov, obec: Bánov, okres: Nové Zámky, druh pozemku: orná pôda. Spoluvlastnícky podiel dlžníka:
3/40, t. j. 435.68 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2: 441.64 €
V Nových Zámkoch 30.09.2019
Ing. Jozef Kulich, správca
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K088303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MST Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lontov 13 / 0, 935 75 Lontov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 643 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2017 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

1/. Všeobecná časť:
Uznesením Okresného súdu Nitra, č.k. 27K/11/2017-159 zo dňa 22.12.2017 som bol ustanovený za správcu
konkurznej podstaty dlžníka: MST Trade, s.r.o., so sídlom: Lontov č. 13, 935 75 Lontov, IČO: 45 643 997 ( ďalej
len ,,úpadca“ v príslušnom gramatickom tvare).V uvedenej veci som vykonal administratívne úkony a to:
1/. dňa 09.01.2018 som zverejnil v Obchodnom vestníku č. 6/2018 pod K001642 – Oznam o tom, kde a kedy
možno nahliadať do spisu.
2/. dňa 09.01.2018 som zverejnil v Obchodnom vestníku č. 6/2018 pod K001643 – Oznámenie čísla bankového
účtu pre potreby popierania pohľadávok.
3/. dňa 09.01.2018 som zverejnil v Obchodnom vestníku č. 6/2018 pod K001646 – Výzva zahraničným veriteľom
na prihlasovanie pohľadávok.
4/. dňa 10.01.2018 som zverejnil v Obchodnom vestníku č. 7/2018 pod K001960 – Oznam o zvolaní schôdze
veriteľov.
5/. dňa 24.01.2018 som zverejnil súpis všeobecnej podstaty Obchodnom vestníku č. 17/2018 pod K 005165 zo
dňa 24.01.2018 – nehnuteľnosti vo vlastníctve úpadcu.
6/. dňa 07.02.2018 som doplnil súpis všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Obchodný vestník č.
27/2018 pod K 008468 zo dňa 07.02.2018 ako preplatok od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., z roku 2014 vo
výške 3,82 Eur.
7/. dňa 21.02.2018 preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Obchodný vestník č.
37/2018 pod K 011964.
8/. dňa 28.03.2018 zverejnenie zápisnice z prvej schôdze veriteľov Obchodný vestník č. 62/2018 pod K 011964.
9/. dňa 16.05.2018 zverejnenie oznamu o zvolaní schôdze veriteľov Obchodný vestník č. 93/2018 pod K 033144.
10/. dňa 07.06.2018 zverejnenie zápisnice Obchodný vestník č. 109/2018 pod K 039895.
11/. dňa 30.01.2019 oznámenia o dražbe Obchodný vestník č. 21/2019 pod K 008885.
12/. dňa 05.03.2019 oznámenia o dražbe Obchodný vestník č. 45/2019 pod K 019405.
13/. dňa 03.04.2019 oznámenia o dražbe Obchodný vestník č. 66/2019 pod K 028218.
14/. dňa 06.06.2019 oznámenia o dražbe Obchodný vestník č. 108/2019 pod K 048306.
15/. zverejnil som v OV č. 145/2019 pod K065588 zo dňa 30.07.2019 – Oznámenie o zostavení pohľadávok proti
oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty,
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16/. zverejnil som v OV č. 158/2019 pod K071678 zo dňa 16.08.2019 – súpis všeobecnej podstaty ( 3,32 Eur
poplatok za účasť na dražbe, 15,00 Eur poplatok za dražobné podklady),
17/. taktiež som v OV č. 159/2019 pod K072118 zo dňa 19.08.2019 zverejnil – Oznámenie o zostavení
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Zoznam majetku zaradeného do všeobecnej podstaty:
·
·
·

Súpisová zložka majetku č.: 6/. preplatok od Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s., z roku 2014 vo výške
: 3,82 Eur, vlastníctvo dlžníka 1/1, zaradený do všeobecnej podstaty ( majetok zverejnený v OV č.:
27/2018 pod K008468 zo dňa 07.02.2018 ).
Súpisová zložka majetku č.: 7/. poplatok za účasť na dražbe vo výške : 3,32 Eur, vlastníctvo dlžníka 1/1,
zaradený do všeobecnej podstaty (majetok zverejnený v OV č.: 158/2019 pod K071678 zo dňa
16.08.2019 ).
Súpisová zložka majetku č.: 8/. poplatok za dražobné podklady vo výške : 15,00 Eur, vlastníctvo dlžníka
1/1, zaradený do všeobecnej podstaty (majetok zverejnený v OV č.: 158/2019 pod K071678 zo dňa
16.08.2019 ).

Vyššie uvedené súpisové zložky majetku boli speňažené vo výške: 22,14 Eur čo predstavuje 100% súpisovej
hodnoty majetku.
Zoznam majetku zaradeného do oddelenej podstaty:
·

·

·

·

·

Súpisová zložka majetku č.: 1/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Pribeta,
katastrálne územie Pribeta, vedené na Katastrálnom úrade Komárno, Správa katastra Komárno na LV č.
1925 stavba – rodinný dom súp. č. 547 na ulici Hlavná, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN
parc. č. 210/1 v podiele 1/1, zaradená do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Slovenská
republika – Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra). Hodnota súpisovej zložky majetku: 7.836,00 Eur (
cena ustálená ZP 214/2018).
Súpisová zložka majetku č.: 2/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Pribeta,
katastrálne územie Pribeta, vedené na Katastrálnom úrade Komárno, Správa katastra Komárno na LV č.
1925 pozemok – parcela C-KN parc. č. 210/1 o výmere 2321 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, v podiele 1/1, zaradená do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra). Hodnota súpisovej zložky majetku: 23.767,04 Eur ( cena
ustálená ZP 214/2018).
Súpisová zložka majetku č.: 3/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Pribeta,
katastrálne územie Pribeta, vedené na Katastrálnom úrade Komárno, Správa katastra Komárno na LV č.
1925 pozemok – parcela C-KN parc. č. 210/2 o výmere 159 m2, druh pozemku vinice, v podiele 1/1,
zaradená do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, Nitra). Hodnota súpisovej zložky majetku: 1.628,16 Eur ( cena ustálená ZP 214/2018).
Súpisová zložka majetku č.: 4/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Pribeta,
katastrálne územie Pribeta, vedené na Katastrálnom úrade Komárno, Správa katastra Komárno na LV č.
1925 pozemok – parcela C-KN parc. č. 211/1 o výmere 307 m2, druh pozemku záhrady, v podiele 1/1,
zaradená do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Slovenská republika – Daňový úrad Nitra,
Damborského 5, Nitra). Hodnota súpisovej zložky majetku: 3.143,68 Eur ( cena ustálená ZP 214/2018).
Súpisová zložka majetku č.: 5/. Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese Komárno, obci Pribeta,
katastrálne územie Pribeta, vedené na Katastrálnom úrade Komárno, Správa katastra Komárno na LV č.
1925 pozemok – parcela C-KN parc. č. 2223/3 o výmere 188 m2, druh pozemku zastavané plochy a
nádvoria, v podiele 1/1, zaradená do oddelenej podstaty (zabezpečeného veriteľa Slovenská republika –
Daňový úrad Nitra, Damborského 5, Nitra). Hodnota súpisovej zložky majetku: 1.925,12 Eur ( cena
ustálená ZP 214/2018).

Súpisová hodnota majetku patriaceho do oddelenej podstaty bola ustálená znaleckým posudkom č. ZP 214/2018
– vypracovaným pre účely konkurzného konania. Objednávka na znalecký posudok ako aj samotná cena za
vypracovanie znaleckého posudku bola odsúhlasená ( záväzným pokynom) zástupcom veriteľov Slovenskou
konsolidačnou a.s. Vyššie uvedené súpisové zložky majetku boli speňažené vo výške: 7660,00 Eur čo
predstavuje 40% súpisovej hodnoty majetku. Správca pri speňažovaní majetku postupoval v zmysle záväzného
pokynu uloženého zástupcom veriteľov SK a.s. V zmysle záväzného pokynu zo dňa 16.7.2018 som sa pokúšal
speňažiť nehnuteľnosť formou 3 dražobných kôl (1.kolo OV č.: 21/2019, 2.kolo OV č.: 45/2019, 3.kolo OV č.:
66/2019) s postupom uvedeným v záväznom pokyne. Dražbu som zverejnil na úradnej tabuli obce Pribeta. Nad
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rámec záväzného pokynu som elektronicky zaslal oznámenie o dražbe aj Slovenskej konsolidačnej a.s., so
žiadosťou na zverejnenie na webovom sídle spoločnosti ako aj mestu Komárno, Nové Zámky ako aj príslušnému
katastrálnemu úradu na zverejnenie na úradnej tabuli. Uvedená nehnuteľnosť bola označená s nápisom DRAŽBA
a popisom a dražobnými podmienkami. Uvedené nehnuteľnosti sa podarilo speňažiť až v 4.kole dražby. Po
speňažení majetku patriaceho do oddelenej podstaty som pripravil preberací protokol pre nového vlastníka.
Následne som v zmysle zákona v lehote 30 dní od udelenie príklepu zaslal oznámenie o zániku daňovej
povinnosti správcovi dane t.j. Obecnému úradu Pribeta na základe čoho už nebude správca dane vyrubovať daň
úpadcovi, ale novému vlastníkovi.
2/. Osobitná časť:
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate vo veci úpadcu: MST Trade, s.r.o., so sídlom: Lontov č. 13, 935
75, Lontov, IČO: 45 643 997:
Por.č.
1/.

názov
odmena SKP

suma mena
1,10
Eur

2/.

paušálna náhrada

22,00

Eur

0,00
0,00
23,00

Eur
Eur
Eur

3/.
poplatok za zruš.k.
4/.
predpok. Výdavky
Spolu:

dôvod
§17 ods.2 vyhlášky 665/2005 Z.z. (5%)
§24a písm.a) vyhlášky 665/2005 Z.z.
( 1 strana 0,1 Eur x 220 strán vlož. do RÚ – nezabezpečené pohľadávky)
Zákon č. 71/1992Zb., položka 5
(poplatok za zrušenie konkurzu).
ostatné predpokladané náklady spojené - zruš. konkurzu – započítané.

Stav
Neuhr.
Neuhr.
Neuhr.
Neuhr.

Pohľadávky proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa:
Por.č.
1/.
2/.
3/.
4/.
5/.

názov
odmena SKP
fa.č.: 104/2019
fa.č.: 20180210
fa.č.:180100208
odmena SKP

suma
995,80
203,95
65,00
790,00
3608,75

mena
Eur
Eur
Eur
Eur
Eur

6/.

paušálna náhrada

2100,00

Eur

7/.

paušálna náhrada

70,00

Eur

8/.
9/.
Spolu:

poplatok za zruš.k.
predpok. výdavky

15,50
30,00
7.879,00

Eur
Eur
Eur

dôvod
§20 ods.1 písm.d) vyhlášky 665/2005 Z.z.
Not.poplatky ( uhradená faktúra)
Tlač.kop.listín (uhradená faktúra)
Znal.posudok (záv.pokyn)
Uznesenie sp.zn.: 27K/11/2017-242
§24b písm.d) vyhlášky 665/2005 Z.z.,
Obdobie (1/2018-9/2019).
§24a písm.a) vyhlášky 665/2005 Z.z.
( 1 strana 0,1 Eur x 700 strán vlož. do RÚ)
Zákon č. 71/1992Zb., položka 5
(poplatok za zrušenie konkurzu).
ostatné predpokladané náklady spojené - zruš. konkurzu.

Majetok patriaci do všeobecnej podstaty predstavoval sumu 22,14 Eur a pohľadávky proti všeobecnej podstate
predstavujú sumu - 23,00 Eur na rozdelenie pre veriteľov na uspokojenie ich prihlásených pohľadávok bude
vyplatených 0,00 Eur. Majetok patriaci do oddelenej podstaty predstavoval sumu 38 300,00 Eur a speňažený bol
za sumu 7.660,00 Eur a pohľadávky proti oddelenej podstate predstavujú sumu - 7 879,00 Eur na rozdelenie pre
veriteľov na uspokojenie ich prihlásených pohľadávok bude vyplatených 0,00 Eur.
Lehota na schválenie:
Podľa § 101 ods. 1 ZKR po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení
pohľadávok a ukončení všetkých konaní, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca
bezodkladne pripraví pre veriteľov konečný rozvrh výťažku. Na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku
návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho
schválenie. V súlade s vyššie uvedeným sa určuje na schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku lehotu 15
dní od jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
JUDr. Róbert HIPP, MBA - SKP
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K088304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Vörösová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bátorove Kosihy 828, 946 34 Bátorove Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/153/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/153/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Silvia Vörösová, nar. 05.02.1973, bytom 946 34 Bátorove Kosihy
828, 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 SK38 0900 0000 0051 5316 3313, 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.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K088305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zámková Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tvrdomestice 61, 956 22 Tvrdomestice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/161/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/161/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Františka Zámková, nar. 10.11.1972, bytom 956 22 Tvrdomestice
61, 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 SK80 0900 0000 0051 4556 4838, 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.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca
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Deň vydania: 03.10.2019

K088306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Cibulyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1979
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/91/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Silvia Cibulyová, nar. 04.08.1979, bytom Dolné
Turovce 146, 935 81 Veľké Turovce, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 23OdK/91/2019,
týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

Veriteľ
ATL Renting, s.r.o.
Považská 38, Nové Zámky, IČO: 47 040 076,
v zast. E - S attorneys-at-law, s. r. o.
Záhradnícka 51 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Prihlásená suma
481,11 EUR
812,49 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
5/1
5/2

476,91 EUR

5/3

V Nitre, dňa 23.09.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K088307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Tilňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 693/4, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1960
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/141/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/141/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Iveta Tilňáková, nar. 15.01.1960, bytom Lúčna
693/4, 951 35 Veľké Zálužie, v konkurze vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31OdK/141/2019, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Prihlásená suma
193,56 EUR
131,37 EUR
448,53 EUR
380,56 EUR

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom
1/1
1/2
1/3
1/4
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Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka
IČO: 35 937 874
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254,18 EUR
66,78 EUR
66,78 EUR
66,78 EUR
66,78 EUR

Deň vydania: 03.10.2019

1/5
1/6
1/7
1/8
1/9

V Nitre, dňa 27.09.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K088308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Baloghová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 617/14, 946 32 Marcelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/196/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/196/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Peter Páll, správca dlžníka:Edita Baloghová, nar. 08.08.1979, bytom: Cintorínska 617/14, 946 32
Marcelová, týmto v zmysle ust. §-u 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. a §-u 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z.
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Podzámska 2959/18A, 949
01 Nitra, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod.

Termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred nahlásiť písomne, alebo elektronickou formou: e-mail:
pall@spravca.info, alebo telefonicky na mobil. čísle 0948 805 300.

V Nitre dňa 30.09.2019

Mgr. Peter Páll, správca

K088309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Monika Gombárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opletalova 1272/19, 946 51 Nesvady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1980
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/201/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/201/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Typ súpisovej zložky:
Stavba
Parc. číslo * Popis stavby Súp. č. LV č. Štát , Obec, Ulica, Orientačné č. vchodu, Názov k. ú.
2940/6
Rodinný dom 1272
3821 SR, Nesvady, Opletalova, 19, k.ú. Nesvady

Deň vydania: 03.10.2019

Spoluvl. podiel Hodnota v EUR *
1/1
32 000,00

* súpisová hodnota stanovená na základe zoznamu majetku z dňa 11.06.2019
* Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1272 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

30.09.2019
§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K088310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pisár Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 127 / 11, 935 41 Tekovské Lužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/128/2018 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/128/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU 1. KOLA DRAŽBY

A)

Označenie dražobníka a licitátora:

Mgr. Tomáš Timoranský, správca dlžníka: Tomáš Pisár, nar. 30.9.1986, bytom Osloboditeľov 127/11, 935 41
Tekovské Lužany, sídlo správcu: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou: S1863

B)

Miesto konania dražby:

Sídlo kancelárie správcu na adrese: Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky, 2. poschodie polyfunkčného domu

C)

Dátum a čas konania dražby:

25.9.2019 o 9:30 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 03.10.2019

Dražba:

1. kolo dražby

E)

Predmet dražby, jeho opis, stav a cena predmetu dražby:

Predmetom dražby je nasledovný súbor nehnuteľností:

nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Slovenskej republike, okres: Levice, obec: Tekovské Lužany, katastrálne
územie: Tekovské Lužany, zapísané na Okresnom úrade v Leviciach, katastrálny odbor ako parcely
registra ʺCʺ evidované na katastrálnej mape zapísané na LV č. 405 a to:

parcela č. 293, zastavané plochy a nádvoria, vo výmere 800 m2,
a
stavba: rodinný dom so súpisným číslom 127 nachádzajúci sa na parcele č. 293

spoluvlastnícky podiel úpadcu 1/1 k celku.

Predmet dražby sa draží ako stojí a leží.

Opis a stav predmetu dražby: Rodinný dom je samostatne stojaci v uličnej zástavbe, situovaný v intraviláne
obce Tekovské Lužany na ulici Osloboditeľov č. 11. Pozostáva z 2 nadzemných a jedného podzemného podlažia,
je pravidelného tvaru, zastrešený plochou strechou. Stavba je bez vnútorného vybavenia a zariadenia. Stavba si
vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu. Nie sú vyhotovené žiadne rozvody inštalácii ani vykurovania.

Hodnota predmetu dražby bola stanovená znaleckým posudkom č. 93/2019, zo dňa 12.7.2019,
vyhotoveným znalcom Ing. Tibor Škripec, na sumu 17.800 €

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby Na liste vlastníctva číslo: 405

V-5467/2008-záložné právo na úver poskytnutý Slovenskou sporiteľňou, a.s. Bratislava IČO:00 151 653 zo
zmluvy zo dňa 24.9.2008 na pozemok parc.č.293 a stavba na parc.č.293-sč.127 rodinný dom - vz.257/08.

(Poznámka – Zabezpečená pohľadávka, na ktorú sa vzťahuje záložné právo bola postúpená z veriteľa – z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 03.10.2019

postupcu Slovenská sporiteľňa, a.s. na súčasného veriteľa – postupníka Blackside, a.s., IČO: 48191515 a to
spolu so všetkými práva plynúcimi zo zabezpečenia)

Na dražbe nebolo urobené ani najnižšie podanie nakoľko dražby sa nikto nezúčastnil

Mgr. Tomáš Timoranský
správca

K088311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drugda Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 173 / 15, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/130/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/130/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Dezider Drugda, nar. 07.02.1941, bytom Žitavská 173/15, 951 97 Žitavany,
týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ
majetku

Podstata

Názov

Súpisová
hodnota v
EUR

Dôvod
zápisu

Deň
zápisu

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Odkupná hodnota poistnej zmluvy číslo 9204547063

318,42 €

§ 167i
ods. 1
ZoKR

30.9.2019

Iná
majetková
hodnota

Všeobecná
podstata

Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti AREBE LOGISTIC, s.r.o., so
sídlom Makovského 1177/1, Řepy, 163 00 Praha, IČO: 04826469. Dlžník je
450,00 €
jediným spoločníkom spoločnosti a zároveň je aj jediným štatutárnym
orgánom. Vklad = 200.000,- Czk, splatené = 100%, obchodný podiel = 100%

§ 167h
ods. 1
ZoKR

30.9.2019

V Nových Zámkoch dňa 30.9.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca

K088312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 03.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971,
bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák,
miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej aj "úpadca").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 32K/21/2016, spisová značka správcu 32K/21/2016 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova
č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, vyhlasuje v konkurznej veci č. k. 32K/21/2016 v súlade s § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov prvé kolo dražby
nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej aj „predmet dražby“).Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 162/2016 dňa 22.8.2016.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miloš Chvála
Miesto konania dražby:
95301 Zlaté Moravce

Notársky

úrad

JUDr.

Miloša

Chválu,

Námestie

A.

Hlinku

11

Dátum konania dražby: 4.11.2019
Čas zahájenia dražby: 11.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 10.30 hod. – 11.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 10.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti

Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Jozefa
Ďuriša č. 11/2019 zo dňa 15.5.2019, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 1480.- eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve úpadcu a to:

Typ

súpisovej

zložky:
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Druh
pozemku:
Výmera (m2): 80

Zastavané

plochy

Deň vydania: 03.10.2019

a

nádvoria

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 30/3

LV:

542

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.000.- EUR

Typ
Popis
Obec: Nemčiňany

súpisovej

zložky:

Štát:
Ulica:
Orientačné
Názov
katastrálneho
Číslo
Súpisné
Parcelné
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 5.000.- EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 25

Stavba
dom

stavby:

SR
územia:
LV:
číslo:
číslo:
úpadcu

súpisovej

(zlomok):

zložky:
pozemku:

číslo:
Nemčiňany
542
95
30/3
1/2

Pozemok
záhrady

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 31/3

SR
LV:

542

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1.000.- EUR

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: 1480.- eur.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
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Výška dražobnej zábezpeky: 300.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Roman Hudák dražba Rodinný dom, meno, priezvisko, resp.
obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 30.10.2019. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa 30.10.2019.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 30.10.2019.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Roman
Hudák dražba Rodinný dom, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná
do 15 dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 21.10.2019 o 10.00 hod. a dňa 28.10.2019 o 10.00 hod. (tel. č:
0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.

Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.

Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 1.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K088313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971,
bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák,
miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej aj "úpadca").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
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Číslo konania: 32K/21/2016, spisová značka správcu 32K/21/2016 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova
č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, vyhlasuje v konkurznej veci č. k. 32K/21/2016 v súlade s § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov prvé kolo dražby
nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej aj „predmet dražby“).Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 162/2016 dňa 22.8.2016.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miloš Chvála
Miesto konania dražby:
95301 Zlaté Moravce

Notársky

úrad

JUDr.

Miloša

Chválu,

Námestie

A.

Hlinku

11

Dátum konania dražby: 4.11.2019
Čas zahájenia dražby: 12.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 11.30 hod. – 12.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 11.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti
Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Dana
Lančaričová č. 5/2019 zo dňa 5.5.2019, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 4200.eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve úpadcu a to:

Typ
Druh
Výmera (m2): 4101

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1574/11

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,55 EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 293/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130,81 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 62

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 614/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,81 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 452

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 870/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,92 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 351

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne
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Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 871/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,25 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 162

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 903/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,95 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 543

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 905/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79,19 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 311

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo

SR
LV:
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Parcelné číslo: 920/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,08 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1324

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1051

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 193,08 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 385

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1213/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,24 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 953

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1285

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 138,98 EUR
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1286/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 19,27 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 291

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1403/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 55,60 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 615

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1404

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,30 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5603

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná
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Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1567/5

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 962,78 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 993

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 231

SR
LV:

770

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/12
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 72,41 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 271

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 217/2

SR
LV:

1190

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,91 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5900

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Malé Vozokany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Malé Vozokany
Číslo

SR
LV:
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Parcelné číslo: 1446
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3041,45 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 350

súpisovej

zložky:
pozemku:

Pozemok
záhrady

Obec: Zlaté Moravce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Zlaté Moravce
Číslo
Parcelné číslo: 2824/30

SR
LV:

7412

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/76
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 115,13 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 711

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 388/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 117,22 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 952

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 605/1

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,06 EUR
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Typ
Druh
Výmera (m2): 280
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 661/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 46,16 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 326

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 743/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,14 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 2008

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 785/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 287,74 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1239

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná
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Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 753

SR
LV:

706

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,05 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 462

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 799/1

SR
LV:

706

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,84 EUR

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: je suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom: 4200.- eur.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 840.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Roman Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp.
obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 30.10.2019. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa 30.10.2019.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 30.10.2019.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Roman
Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15
dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 21.10.2019 o 14.00 hod. a dňa 28.10.2019 o 14.00 hod. (tel. č:
0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
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vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 1.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K088314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halás Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 403 / 12, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1990
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/141/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/141/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka: Tomáš Halás, nar.: 30.04.1990, trvale bytom: Dlhá 403/12, 951 75
Beladice, spisová značka: 29OdK/141/2019 S1893oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
30.9.2019 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2
Bratislava 851 04
IČO: 35937874
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 3 593,89 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K088315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vodná Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Moysesa 385, 951 76 Tesárske Mlyňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/1/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/1/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Gabriela Vodná, nar. 13.11.1968, bytom Štefana
Moysesa 385, 951 76 Tesárske Mlyňany, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Banská Bystrica,
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica Uznesením Okresného súdu Nitra pod č. k. 32OdK/1/2019 zo dňa 15.
januára 2019. Vzhľadom k tomu, že po preskúmaní majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.

V Nitre, dňa 30.09.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K088316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Benko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 535/32, 949 12 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/121/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/121/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty veriteľa: AT STAV Nitra, s.r.o., IČO: 47 529 628, Novozámocká 104, Nitra,
číslo pohľadávky v zozname pohľadávok 1:
č. zl.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

obec
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš

k. ú.
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš
Veľký Lapáš

LV
698
698
698
698
698
698
2031
2031
2031

parc. č.
919/1
919/2
920/1
920/2
921/1
921/2
1535
1536
1678

regis.
C
C
C
C
C
C
E
E
E

druh pozemku
záhrada
záhrada
vinica
záhrada
orná pôda
vinica
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda

výmera v m2
360
361
1 007
712
1 128
597
493
266
4 032

podiel
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2

súpisová hodnota
540,00 €
542,00 €
1 510,00 €
1 068,00 €
170,00 €
896,00 €
74,00 €
40,00 €
605,00 €

Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K088317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
Druh podania:
Iné zverejnenie
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca
Adresa kancelárie správcu: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
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IČO: 40 926 117
DIČ: 1034704693
tel.: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk
zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S 1235

Neznámy vlastník
Bagancová Anna

V Leviciach, dňa 1.10.2019
Sp. zn.: 32K/21/2016 S 1235

VEC:
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 32K/21/2016-70 zo dňa 13.6.2016 bol na dlžníka Roman
Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným
menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "úpadca")
vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu úpadcu.

Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejnením v Obchodnom vestníku
č. OV 117/2016 zo dňa 17.6.2016.

V súlade s ustanovením § 17 odsek 5 písmena e) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách Vám
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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oznamujem ako spoluvlastníkovi predmetu dražby, že vykonám dražbu týchto nehnuteľností tak, ako je
uvedené v priloženom Oznámení súvisiaceho s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

_______________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

Prílohy: - Kópia Oznámenia súvisiaceho s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971,
bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák,
miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej aj "úpadca").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 32K/21/2016, spisová značka správcu 32K/21/2016 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova
č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, vyhlasuje v konkurznej veci č. k. 32K/21/2016 v súlade s § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov prvé kolo dražby
nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej aj „predmet dražby“).Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 162/2016 dňa 22.8.2016.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miloš Chvála
Miesto konania dražby:
95301 Zlaté Moravce

Notársky

úrad

JUDr.

Miloša

Chválu,

Námestie

A.

Dátum konania dražby: 4.11.2019
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Deň vydania: 03.10.2019

Čas zahájenia dražby: 12.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 11.30 hod. – 12.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 11.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti
Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Dana
Lančaričová č. 5/2019 zo dňa 5.5.2019, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 4200.eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve úpadcu a to:

Typ
Druh
Výmera (m2): 4101

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1574/11

SR
LV:

742

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,55 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 897

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 293/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130,81 EUR

Typ
Druh

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne
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Výmera (m2): 62
Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 614/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,81 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 452

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 870/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,92 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 351

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 871/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,25 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 162

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR
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Číslo
Parcelné číslo: 903/1

Deň vydania: 03.10.2019

LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,95 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 543

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 905/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79,19 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 311

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 920/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,08 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1324

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1051

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 193,08 EUR
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Typ
Druh
Výmera (m2): 385
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1213/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,24 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 953

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1285

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 138,98 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 660

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1286/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 19,27 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 291

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná
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Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1403/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 55,60 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 615

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1404

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,30 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5603

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1567/5

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 962,78 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 993

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo

SR
LV:
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Parcelné číslo: 231
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/12
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 72,41 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 271

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 217/2

LV:

1190

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,91 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5900

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Malé Vozokany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Malé Vozokany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 1446

LV:

1047

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3041,45 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 350

súpisovej

zložky:
pozemku:

Pozemok
záhrady

Obec: Zlaté Moravce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Zlaté Moravce
Číslo
Parcelné číslo: 2824/30

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/76
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 115,13 EUR
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Typ
Druh
Výmera (m2): 711
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 388/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 117,22 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 952

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 605/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,06 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 280

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 661/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 46,16 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 326

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná
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Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 743/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,14 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 2008

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 785/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 287,74 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1239

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 753

SR
LV:

706

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,05 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 462

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo

SR
LV:
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Parcelné číslo: 799/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,84 EUR

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: je suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom: 4200.- eur.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 840.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Roman Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp.
obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 30.10.2019. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa 30.10.2019.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 30.10.2019.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Roman
Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15
dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 21.10.2019 o 14.00 hod. a dňa 28.10.2019 o 14.00 hod. (tel. č:
0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 03.10.2019

na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 1.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K088318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
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Iné zverejnenie

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca
Adresa kancelárie správcu: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
IČO: 40 926 117
DIČ: 1034704693
tel.: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk
zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S 1235

Neznámy vlastník
Keseg Imrich

V Leviciach, dňa 1.10.2019
Sp. zn.: 32K/21/2016 S 1235

VEC:
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 32K/21/2016-70 zo dňa 13.6.2016 bol na dlžníka Roman
Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným
menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "úpadca")
vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu úpadcu.

Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejnením v Obchodnom vestníku
č. OV 117/2016 zo dňa 17.6.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ustanovením § 17 odsek 5 písmena e) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách Vám
oznamujem ako spoluvlastníkovi predmetu dražby, že vykonám dražbu týchto nehnuteľností tak, ako je
uvedené v priloženom Oznámení súvisiaceho s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

_______________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

Prílohy: - Kópia Oznámenia súvisiaceho s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971,
bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák,
miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej aj "úpadca").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 32K/21/2016, spisová značka správcu 32K/21/2016 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova
č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, vyhlasuje v konkurznej veci č. k. 32K/21/2016 v súlade s § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov prvé kolo dražby
nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej aj „predmet dražby“).Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 162/2016 dňa 22.8.2016.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miloš Chvála
Miesto konania dražby:
95301 Zlaté Moravce

Notársky

úrad

JUDr.

Miloša

Chválu,

Námestie

A.

Dátum konania dražby: 4.11.2019
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Deň vydania: 03.10.2019

Čas zahájenia dražby: 12.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 11.30 hod. – 12.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 11.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti
Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Dana
Lančaričová č. 5/2019 zo dňa 5.5.2019, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 4200.eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve úpadcu a to:

Typ
Druh
Výmera (m2): 4101

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1574/11

SR
LV:

742

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,55 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 897

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 293/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130,81 EUR

Typ
Druh

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

286

Pozemok
porasty

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Výmera (m2): 62
Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 614/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,81 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 452

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 870/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,92 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 351

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 871/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,25 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 162

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR
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Číslo
Parcelné číslo: 903/1

Deň vydania: 03.10.2019

LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,95 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 543

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 905/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79,19 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 311

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 920/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,08 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1324

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1051

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 193,08 EUR
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Typ
Druh
Výmera (m2): 385

Konkurzy a reštrukturalizácie

súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1213/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,24 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 953

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1285

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 138,98 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 660

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1286/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 19,27 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 291

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná
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Deň vydania: 03.10.2019

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1403/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 55,60 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 615

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1404

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,30 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5603

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1567/5

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 962,78 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 993

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo

SR
LV:

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

290

770

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
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Parcelné číslo: 231
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/12
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 72,41 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 271

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 217/2

LV:

1190

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,91 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5900

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Malé Vozokany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Malé Vozokany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 1446

LV:

1047

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3041,45 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 350

súpisovej

zložky:
pozemku:

Pozemok
záhrady

Obec: Zlaté Moravce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Zlaté Moravce
Číslo
Parcelné číslo: 2824/30

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/76
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 115,13 EUR
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Typ
Druh
Výmera (m2): 711

Konkurzy a reštrukturalizácie

súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 388/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 117,22 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 952

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 605/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,06 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 280

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 661/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 46,16 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 326

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná
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Deň vydania: 03.10.2019

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 743/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,14 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 2008

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 785/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 287,74 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1239

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 753

SR
LV:

706

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,05 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 462

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo

SR
LV:
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Deň vydania: 03.10.2019

Parcelné číslo: 799/1
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,84 EUR

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: je suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom: 4200.- eur.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 840.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Roman Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp.
obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 30.10.2019. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa 30.10.2019.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 30.10.2019.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Roman
Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15
dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 21.10.2019 o 14.00 hod. a dňa 28.10.2019 o 14.00 hod. (tel. č:
0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 1.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K088319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hudák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/21/2016 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/21/2016
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Iné zverejnenie

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca
Adresa kancelárie správcu: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
IČO: 40 926 117
DIČ: 1034704693
tel.: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk
zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č. S 1235

Neznámy vlastník
Malá Anna

V Leviciach, dňa 1.10.2019
Sp. zn.: 32K/21/2016 S 1235

VEC:
Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby podľa zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách

Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 32K/21/2016-70 zo dňa 13.6.2016 bol na dlžníka Roman
Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným
menom Roman Hudák, miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "úpadca")
vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu úpadcu.

Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejnením v Obchodnom vestníku
č. OV 117/2016 zo dňa 17.6.2016.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s ustanovením § 17 odsek 5 písmena e) zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách Vám
oznamujem ako spoluvlastníkovi predmetu dražby, že vykonám dražbu týchto nehnuteľností tak, ako je
uvedené v priloženom Oznámení súvisiaceho s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

_______________________
Mgr. Henrieta Slavkovská
správca úpadcu

Prílohy: - Kópia Oznámenia súvisiaceho s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice,
telefón: 0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk, správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971,
bytom Hviezdoslavova č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák,
miesto podnikania Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej aj "úpadca").

DRAŽOBNÁ VYHLÁŠKA č. 1: prvá dražba
Číslo konania: 32K/21/2016, spisová značka správcu 32K/21/2016 S 1235.

Správca Mgr. Henrieta Slavkovská, ako správca úpadcu: Roman Hudák, nar. 15.12.1971, bytom Hviezdoslavova
č. 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom Roman Hudák, miesto podnikania
Hviezdoslavova 1891/70, 953 01 Zlaté Moravce, vyhlasuje v konkurznej veci č. k. 32K/21/2016 v súlade s § 92
ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. a na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov prvé kolo dražby
nehnuteľného majetku zahrnutého v súpise všeobecnej podstaty úpadcu (ďalej aj „predmet dražby“).Súpis
všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV SR č. 162/2016 dňa 22.8.2016.

Dražobník a navrhovateľ dražby: Mgr. Henrieta Slavkovská – správca, značka správcu S 1235, sídlo kancelárie:
Sládkovičova 5, 934 01 Levice
Osvedčujúci notár: JUDr. Miloš Chvála
Miesto konania dražby:
95301 Zlaté Moravce

Notársky

úrad

JUDr.

Miloša

Chválu,

Námestie

A.
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Dátum konania dražby: 4.11.2019
Čas zahájenia dražby: 12.00 hod.
Čas registrácie záujemcov o dražbu: 11.30 hod. – 12.00 hod. v mieste konania dražby
Čas otvorenia miestnosti pre verejnosť: 11.45 hod
Podmienka vstupu pre verejnosť: preukázanie totožnosti
Ide o prvú dražbu.

Cena predmetu dražby – Nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom súdneho znalca Ing. Dana
Lančaričová č. 5/2019 zo dňa 5.5.2019, pričom znalec ohodnotil nehnuteľnosti na sumu vo výške 4200.eur.

Predmet dražby: nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve úpadcu a to:

Typ
Druh
Výmera (m2): 4101

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1574/11

SR
LV:

742

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 448,55 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 897

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 293/2

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 130,81 EUR
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Typ
Druh
Výmera (m2): 62
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 614/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,81 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 452

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 870/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 65,92 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 351

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 871/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10,25 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 162

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Obec: Nemčiňany
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Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 903/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 30,95 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 543

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 905/1

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 79,19 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 311

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 920/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 9,08 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1324

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1051

SR
LV:
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 193,08 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 385

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1213/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 11,24 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 953

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1285

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 138,98 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 660

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1286/1

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 19,27 EUR
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1403/2

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 55,60 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 615

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1404

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,30 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5603

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany
Číslo
Parcelné číslo: 1567/5

SR
LV:

769

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 962,78 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 993

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Obec: Nemčiňany
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Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 231

LV:

770

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/12
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 72,41 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 271

súpisovej
pozemku:

zložky:
trvalé

trávne

Pozemok
porasty

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Nemčiňany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 217/2

LV:

1190

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/3
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,91 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 5900

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Malé Vozokany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Malé Vozokany

SR

Číslo
Parcelné číslo: 1446

LV:

1047

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 3041,45 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 350

súpisovej

zložky:
pozemku:

Pozemok
záhrady

Obec: Zlaté Moravce
Štát:
Názov katastrálneho územia: Zlaté Moravce
Číslo
Parcelné číslo: 2824/30

SR
LV:
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Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/76
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 115,13 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 711

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 388/2

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 117,22 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 952

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 605/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 35,06 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 280

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 661/2

SR
LV:

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 46,16 EUR
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súpisovej
pozemku:

Deň vydania: 03.10.2019

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 743/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 7,14 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 2008

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 785/1

SR
LV:

705

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 2/8
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 287,74 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 1239

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Pozemok
pôda

Obec: Nemčiňany
Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 753

SR
LV:

706

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 34,05 EUR

Typ
Druh
Výmera (m2): 462

súpisovej
pozemku:

zložky:
orná

Obec: Nemčiňany
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Štát:
Názov katastrálneho územia: Rohožnica
Číslo
Parcelné číslo: 799/1

SR
LV:

706

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/24
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2,84 EUR

Presnú špecifikáciu a opis dražených nehnuteľností záujemca získa v kancelárii správcu Ľ. Štúra 19, Levice, na
mailovej adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk alebo na tel. č. 0911 733 454.
Najnižšie podanie: je suma, ktorou je ohodnotená nehnuteľnosť znalcom: 4200.- eur.
Minimálne prihodenie: 100,00 EUR.
Výška dražobnej zábezpeky: 840.- eur
Spôsob zaplatenia dražobnej zábezpeky: bankovým prevodom alebo vkladom na číslo účtu konkurznej
podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o
nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZABEZPEKA Roman Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp.
obchodné meno, a to tak, aby dražobná zábezpeka bola pripísaná na účet najneskôr dňa 30.10.2019. Dražobnú
zábezpeku je možné zložiť aj vo forme notárskej úschovy alebo bankovej záruky najneskôr dňa 30.10.2019.
Spôsob preukázania zaplatenia dražobnej zábezpeky:
1. Originálom dokladu preukazujúcim vklad/prevod dražobnej zábezpeky na účet správcu vykonaný tak, aby
zábezpeka bola pripísaná na uvedenom účte najneskôr dňa 30.10.2019.
2. Predložením dokladu o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo predložením bankovej záruky.
Neúspešným účastníkom dražby bude dražobná zábezpeka vrátená prevodom na bankový účet zložiteľa, pričom
zložiteľ, ktorý zaplatil dražobnú zábezpeku vkladom na účet, je povinný oznámiť písomne správcovi najneskôr v
deň konania dražby číslo účtu, na ktoré mu má byť v prípade jeho neúspechu v dražbe vrátená ním zložená
dražobná zábezpeka.
Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.
Spôsob úhrady ceny: Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením, po odpočítaní
zaplatenej zábezpeky, na číslo účtu konkurznej podstaty úpadcu č. SK91 1111 0000 0013 7880 4005, vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, pod VS: (IČO účastníka dražby,
ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK Roman
Hudák dražba pozemky, meno, priezvisko, resp. obchodné meno, a to tak, aby bola na daný účet pripísaná do 15
dní od skončenia dražby.
Obhliadka predmetu dražby: Poskytnutie ďalších informácií a obhliadka predmetu dražby sa uskutoční po
predchádzajúcej dohode so správcom dňa 21.10.2019 o 14.00 hod. a dňa 28.10.2019 o 14.00 hod. (tel. č:
0911 733 454, e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk).
Účastníkom dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zákona č. 527/2002 Z.z.
o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia správcovi:
a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky,
b) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),
c) ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, resp. právnickú osobu, úradne osvedčený výpis z registra, v ktorom je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zapísaná, nie starší ako jeden (1) mesiac,
d) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom
zastúpeného účastníka, z ktorého bude výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného
na dražbe vyhlásenej správcom v tejto konkurznej veci,
e) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Vyzývam účastníkov dražby a verejnosť, aby sa dostavili do miestnosti konania dražby minimálne 15
minút pred jej začatím z dôvodu zisťovania totožnosti, overenia zloženia dražobnej zábezpeky, zapísania
účastníka do zoznamu účastníkov dražby, resp. zaplatenia vstupného.
Nadobudnutie vlastníctva: ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v stanovenej lehote a stanoveným
spôsobom, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Po pripísaní doplatku
vydraženej ceny predmetu dražby dostane vydražiteľ od správcu dve (2) vyhotovenia osvedčeného odpisu
notárskej zápisnice. Správca zašle jedno vyhotovenie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice spolu s
potvrdením o zaplatení do siedmich (7) dní príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru a odovzdá
vydražiteľovi predmet dražby na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:
(2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).
(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu
začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník,
vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.
(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou
oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil
vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu
obhliadku predmetu dražby.

V Leviciach dňa 1.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

K088320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského ul. 265 / 26, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/23/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/23/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Týmto ako správca dlžníka Attila Oláh, nar. 22.07.1971, bytom Komárno, Komenského č. 265/26 oznamujem, že
zo všeobecnej postaty dlžníka vylučujem majetok: osobné vozidlo, továrenská značka: Škoda Felicia Combi, VIN:
TMBEGF653Y0316130, EČ: KN076BX, farba: strieborná metalíza, druh: KOMBI, kategória vozidla: M1, rok
výroby 2000, zdvihový objem valcov 1598 cm³, vozidlo má platnú STK a EK do 19.04.2020, aktuálny stav km: cca
390 000 km; nakoľko prestal podliehať konkurzu v zmysle ustanovenia § 167p ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K088321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožienková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solčany 0, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/183/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/183/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813.

K088322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kožienková Marcela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Solčany 0, 956 17 Solčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/183/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/183/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok 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 banke Všeobecná úverová banka, a.s., pod IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653 pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok; 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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K088323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčíková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Priateľstva 271/16 271/16, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/186/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/186/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok 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 banke Všeobecná úverová banka, a.s., pod IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653 pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok; 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.

K088324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porubčanská Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 2366 / 10, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/195/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok 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 banke Všeobecná úverová banka, a.s., pod IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653 pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok; 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.

K088325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrúz Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 132 / 7, 934 01 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/202/2019 S1183
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Okresný súd Nitra
31OdK/202/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok 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 banke Všeobecná úverová banka, a.s., pod IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653 pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok; 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.

K088326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurčíková Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Priateľstva 271/16 271/16, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/186/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813.

K088327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Porubčanská Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 2366 / 10, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/195/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/195/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813.
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K088328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrúz Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 132 / 7, 934 01 Veľký Ďur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/202/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/202/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V uvedenej konkurznej veci správca oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadnuť v kancelárii
správcu na adrese Podzámska 32, Nové Zámky na 2. poschodí polyfunkčného domu, a to každý pracovný deň v
pracovnom čase od 08,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 do 15,00 hod s tým, že termín nahliadnutia do spisu je
vhodné si so správcom vopred dohodnúť na tel.č. 0918 907 247 alebo 035/6401813.

K088329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černaj Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ul. 70 / 8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/161/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/161/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty
V zmysle § 167j v spojení s § 76 a § 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“)
správca vyhotovil súpis majetku podstát – majetok všeobecnej podstaty, do ktorého zapísal nasledovný majetok
Poradové
číslo

Popis

Dátum
zapísania

1.

Zrážky zo mzdy dlžníka ku dňu
27.09.2019
vyhlásenia konkurzu

Súpisová
hodnota

Zabezpečovacie
právo

790,92 EUR Nie

Sporný zápis

Dôvod
zápisu

Nebol
vykonaný

Zariadenie
pre
§
167h
seniorov Komárno,
ZKR
Špitálska 16, Komárno

Poznámky

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K088330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kobza Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďurčanského 751 / 5, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/13/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/13/2019
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

V konkurznej veci dlžníka Štefan Kobza, nar.14.2.1979, bytom Ďurčanského 751/5, Nitra , vedenej na Okresnom
súde v Nitre pod spis.zn. 30OdK/13/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka k o n č í .
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje oznámením v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K088331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 57 / 13, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/202/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/202/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Zoltán Kolompár, nar. 05.01.1990, bytom Družstevná 57/13, 951 75
Beladice- Malé Chrašťany, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
23OdK/202/2019 týmto o z n a m u j e m, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu
na adrese: Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, a to v nasledovných úradných hodinách:
Pondelok – Piatok: 10:00 - 16:00
Termín nahliadnutia prosím
lukas.grezdo@gmail.com

vopred

dohodnúť

na

tel.

čísle:

+ 421 903 215 770

alebo

e-mailom:

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K088332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 57 / 13, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/202/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/202/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Zoltán Kolompár, nar. 05.01.1990, bytom Družstevná 57/13, 951 75
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Beladice- Malé Chrašťany, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod spis. zn.
23OdK/202/2019 týmto v súlade s ustanovením § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií o z n a m u j e m číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu
za účelom popretia pohľadávok veriteľom.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 vedený v Prima banka Slovensko, a.s.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“

Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K088333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolompár Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 57 / 13, 951 75 Beladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/202/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/202/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny
/Summons to register claim. It is needed to keep the determined deadlines./
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Zoltán Kolompár, nar. 05.01.1990, bytom Družstevná 57/13, 951 75 Beladice- Malé Chrašťany, (ďalej len
„dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/202/2019 zo dňa 16.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Nitra,
proc. no. 23OdK/202/2019 from September 16, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Zoltán Kolompár, born 05.01.1990, address Družstevná 57/13, 951 75 Beladice- Malé Chrašťany,
Slovak Republic, (hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 183/2019 z 23.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 24.09.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 183/2019
from September 23, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
September 24, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Lukáš Grežďo, správca, Streďanská 1537/14, 955
01 Topoľčany, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – Mgr. Lukáš Grežďo, správca,
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online
mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed
by the qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The
beginning of the period for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec.
9 second sentence BRA).
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7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered
sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c)
the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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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).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca
Mgr. Lukáš Grežďo, bankruptcy trustee

K088334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Babušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov - Peklina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/192/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/192/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty dlžníka Pavla Babušíka, nar. 12. 06. 1955, bytom Peklina 4, Dolný Hričov
Dôvod zápisu: vlastníctvo dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167j ods. 1 ZKR
LV
Výmera Spoluvlast.
Č.súpis.zložky K. ú.
Parc.č.
Druh parc.
č.
m2
podiel
dom s. č. 11 na
1
Peklina 192
1/72,1/648
10/648
58/2
2
Peklina 291 "E" 178
orná pôda
4148
2/88, 1/144
47/1584
3
Peklina 291 "E" 230
orná pôda
3008
2/88, 1/144
47/1584
4
Peklina 292 "E" 269
orná pôda
423
2/88, 1/144
47/1584
5
Peklina 292 "E" 270
orná pôda
243
2/88, 1/144
47/1584
6
Peklina 292 "E" 334
orná pôda
4935
2/88, 1/144
47/1584
7
Peklina 293 "E" 296
orná pôda
3865
2/88, 1/144
47/1584
8
Peklina 294 "E" 144
orná pôda
14980
2/88, 1/144
47/1584
9
Peklina 142 "E" 113
orná pôda
6695
2/88, 1/144
47/1584
10
Peklina 141 "C" 263/3
ostatná plocha 241
2/88, 1/144
47/1584
11
Peklina 115 "C" 268/3
orná pôda
428
2/88, 1/144
47/1584
12
Peklina 75 "C" 298/1
orná pôda
1295
2/88, 1/144
47/1584
13
Peklina 75 "C" 298/2
orná pôda
1237
2/88, 1/144
47/1584
14
Peklina 70 "C" 148/4
zast. plocha
570
2/44, 1/198
20/396

Prisluchaj.
Výmera m2

Hodnota
m2

Súpisová
hodnota Eur
200,00

123,08
89,25
12,55
7,21
146,43
114,68
444,48
198,65
7,15
12,7
38,42
36,7
28,79

0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
21,54
0,0647
0,0647
0,0647
21,54

7,96
5,77
0,81
0,47
9,47
7,42
28,76
12,85
154,01
0,82
2,49
2,37
620,14

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

317

Obchodný vestník 191/2019
15
16
17
18

Peklina
Peklina
Peklina
Peklina

70
17
17
18

19

Peklina 18

"C" 148/11
"C" 58/1
"C" 58/2
"C" 33
dom s. č. 31
na 33

Konkurzy a reštrukturalizácie
záhrada
záhrada
zast. plocha
zast.plocha

336
406
82
793

2/44, 1/198
1/36, 1/324
1/36, 1/324
2/88, 1/396

20/396
10/324
10/324
20/792

2/88, 1/396

20/792

V Martine dňa 30. 09. 2019

Deň vydania: 03.10.2019
16,97
12,53
2,53
20,03

18
18
21,54
21,54

305,46
225,54
54,50
431,45
200,00

JUDr. Milota Ferenčíková,PhD., správca

K088335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Požeský Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájiky 1157 / 3, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/205/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/205/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Požeský, nar. 19.03.1980, trvale bytom Hájiky 1157/3, 039 01
Turčianske Teplice, do 19.06.2015 podnikajúci pod obchodným menom Tomáš Požeský, s miestom podnikania
Hájiky 1157/3, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 47 083 140, v súlade s ust. §167p zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu a to: Osobné motorové vozidlo zn. Seat Leon.
Hnuteľná vec - motorové vozidlo
Súpisová
Popis súpisovej zložky
zložka

Právny
dôvod
zápisu

Techický stav

Spoluvlastnícky
podiel

Osobné motorové vozidlo zn. Seat Leon, VIN:
Jazdené, technický stav
VSSZZZ1MZYR012069, Rok výroby: 2000, ECV: TR784AL, §167i ods. primeraný
veku
a
BSM
farba: modrozelená metalíza, počet KM:cca. 227000, 1 ZKR
najazdeným
KM,
zdvihový objem valcov: 1896cm3, Diesel, manuál
vizuálne poškodené

1

Súpisová
hodnota

650,00 €

Záväzná ponuka:
Záujemcovia svoje písomné ponuky predložia v lehote 10 kalendárnych dníodo dňa uverejnenia ponukového
konania (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku) na adresu kancelárie správcu: JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok v zalepenej obálke s označením: „Ponuka - 7OdK/205/2019/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 v EUR,
číslo bankového účtu záujemcu,
doklad o zložení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu,
kontaktný email, alebo tel. číslo.

Bankový účet správcu:
Banka: FIO banka, a.s., č. ú. IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799
Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie „7OdK/205/2019/S1304– záloha“.
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Ostatné podmienky ponukového konania a dôležité informácie:
·
·
·
·
·
·

Správca je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, neúplné ponuky ako aj ponuky, ktoré nebudú obsahovať
požadované náležitosti uvedené v tomto oznámení, alebo záujemcom ponúknutá kúpna cena bude nižšia
ako súpisová hodnota ponúkaného majetku.
V prípade, ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Ak sa nebude písomná ponuka záujemcu v časti ponúkanej kúpnej
ceny zhodovať so zloženou kúpnou cenou na účte správcu, bude takáto ponuka považovaná za neúplnú.
Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v takom stave ako stojí a leží, pričom všetky náklady súvisiace
s registráciou na príslušnom dopravnom inšpektoráte /správne poplatky/ hradí kupujúci.
Bližšie info na: rado.birka@gmail.com.

Právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty:
Správca upozorňuje záujemcov na zákonné právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
v súlade s ust. § 167r ZKR. V prípade, ak oprávnená osoba využije toto právo a vykúpi predmet ponukového
konania, úspešnému záujemcovi bude záloha na kúpnu cenu vrátená najneskôr do 15 dní od skončenia
ponukového konania.
JUDr. Radovan Birka, správca

K088336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 691, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/297/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/297/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ružena Rácová, nar.
03. 03. 1978, trvale bytom Nesluša 691, 023 41 Nesluša, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina,
oznamuje konkurzným veriteľom, že do správcovského spisu 7OdK/297/2019 S 1336 je možné nahliadať v
pracovných dňoch v kancelárii správcu, v Martine, Ul. P. Mudroňa 505/5, v čase od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
pričom správca doporučuje dohodnúť termín vopred telefonicky na čísle tel. +421434132965, +421905348868
alebo mailom: m.ferencikova@mail.t-com.sk.
V Martine dňa 30. 09. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružena Rácová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nesluša 691, 023 41 Nesluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/297/2019 S1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/297/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin, správca dlžníka Ružena Rácová, nar.
03. 03. 1978, trvale bytom Nesluša 691, 023 41 Nesluša, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 010 01 Žilina,
oznamuje konkurzným veriteľom č. k. 7OdK/297/2019 S 1336, že preddavok pre popretie pohľadávky môžu
skladať v zmysle ustanovenia § 167l ods.5 v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení na bankový účet, ktorý je vedený v UniCreditBank Czechz Republik and
Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu: 6821942000/1111, IBAN: SK28 1111 0000 0068 2194
2000, BIC: UNCRSKBX.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 Eur
a najviac 10 000 Eur.
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 zákona č. 7/2005 Z. z. ďalej len "ZKR" sa použijú primerane.
Preddavok podľa § 32 odseku 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 odsekov 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
V Martine dňa 30. 09. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K088338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrbko Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 613/73, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1985
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 3K/3/2014 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/3/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá arbitrážna k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Pavol Hrbko, bytom Palúčanská 616/73, 031 01
Liptovský Mikuláš, nar.: 12.06.1985, týmto správca v súlade s ust. § 101 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 Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Žilina sp. zn. 3K/3/2014 zo dňa 06.08.2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku SR č. 155/2014 dňa 13.08.2014, bola spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., so sídlom Prof. Sáru 5, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 36 795 364, sídlo príslušnej kancelárie v obvode OS ZA, Horné Rakovce 1447, 039 01
Turčianske Teplice, ustanovená do funkcie správcu úpadcu Pavol Hrbko, nar. 12.06.1985, trvale bytom
Palúčanská 616/73, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len ako „Úpadca“).

Správca v súlade s ust. § 96 ods. 2 ZKR zverejnil v Obchodnom vestníku č. OV 134/2019 zo dňa 15.07.2019
oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zároveň aj oznam o zámere zostaviť rozvrh
zo všeobecnej podstaty. V zákonnej lehote žiadny z veriteľov nepodal u Správcu odôvodnené námietky voči
poradiu pohľadávok proti podstate a tak zostaveniu tohto konečného rozvrhu nebráni žiadna zákonná prekážka.

Veritelia Úpadcu
V rámci konkurzného konania si súlade so zákonom stanovenými náležitosťami uplatnilo svoje pohľadávky spolu
6 veriteľov kedy výška zistených pohľadávok jednotlivých veriteľov predstavuje sumu 35 952,25 Eur. Žiadny
z veriteľov si v konkurznom konaní neuplatnil zabezpečenú pohľadávku.

Výťažok zo speňaženia majetku a pohľadávky proti podstate
Celková výška príjmov, vrátane zostatku na bankovom účte úpadcu je vo výške 3 811,61Eur.
Celková výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní, vrátane odmeny správcu a súdneho
poplatku je vo výške 1 125,13 Eur.
Výška súdneho poplatku (zaokrúhlene) je vo výške 7,62 Eur.
Odmena SKP vrátane DPH v Eur znížená o 20 % je vo výške 151,02 Eur.
Náklady spojené s ukončením konkurzu sú vo výške 20,00 Eur.

Suma určená na uspokojenie veriteľov podľa konečného rozvrhu výťažku 2 507,84 €.

Rozvrhová časť
Označenie veriteľa

Výška
pohľadávok
584,31 €

zistených Suma určená na uspokojenie zistených Uspokojenie veriteľov (
pohľadávok
%)
40,76 €

CETELEM SLOVENSKO a.s.
Mgr. Monika Dubská - advokátska
101,82 €
kancelária
Roman Pavlák
16 738,49 €
Slovenská konsolidačná, a.s.
967,29 €
CASPER UNION s.r.o.
6 947,09 €
Blackside, a.s.
7 500,65 €
Spolu
35 952,25 €

7,10 €
1 384,71 €
67,47 €
484,59 €
523,21 €
2 507,84 €

6,98%

6,98%
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Správca zároveň v súlade s § 101 ods. 1 ZKR, určuje zástupcovi veriteľov 20 dňovú lehotu odo dňa zverejnenia
konečného rozvrhu v Obchodnom vestníku na jeho schválenie.

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár

K088339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Kučma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 178/15, 038 54 Krpeľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/219/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/219/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 15. 07. 2019, č. k. 3OdK/219/2019, som bol ustanovený do funkcie
správcu Dlžníka: Milan Kučma, nar. 11. 11. 1982, bytom Štefánikova 178/15, 038 54 Krpeľany, korešpondenčná
adresa: Vážska 358/8, 038 54 Krpeľany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....), zároveň
súd Ustanovil do funkcie správcu Mgr. Imricha Šimuláka, so sídlom kancelárie ul. Slobody 43, 022 01 Čadca.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) zverejnením v Obchodnom vestníku dňa 19. 07. 2019 č. OV
138/2019 pod podaním číslo K062157.
Podľa zoznamu majetku Dlžníka zo dňa 14. 06. 2019, písomného vyhlásenia zo dňa 14. 06. 2019 a činnosti
správci vykonanej pri zisťovaní majetku, Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na
majetok Dlžníka:Milan Kučma, nar. 11. 11. 1982, bytom Štefánikova 178/15, 038 54 Krpeľany, korešpondenčná
adresa: Vážska 358/8, 038 54 Krpeľany, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, zastúpeného: Centrum
právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O.
Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....), sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka:Milan Kučma, nar. 11. 11.
1982, bytom Štefánikova 178/15, 038 54 Krpeľany, korešpondenčná adresa: Vážska 358/8, 038 54 Krpeľany,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária
Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina, (ďalej len Dlžník....),
občan SR, pod. sp. zn.: 3OdK/219/2019, zrušuje.
V Čadci dňa 30. 09. 2019
Imrich Šimulák - správca
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K088340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šulgan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kysucké Nové Mesto _, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/289/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/289/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
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Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than
the State of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official
languages of that other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading
"Lodgement of claim" in the official language or one of the official languages of the State of the opening
of proceedings. In addition, he may be required to provide a translation into the official language or one
of the official languages of the State of the opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Pavol Šulgan, nar.
31.08.1979, bytom 024 01 Kysucké Nové Mesto, adresa na doručovanie Dubská cesta 1376/43, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, do 23.12.2009 podnikajúceho pod obchodným menom Pavol Šulgan, s miestom podnikania
Kollárova 834/1B, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 826 231 (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Žilina č. k.: 1OdK/289/2019 zo dňa 23.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy truste of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court
in Žilina No. 1OdK/289/2019 dated on 23th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor – Pavol Šulgan, date of birth 31/08/1979, domicile 024 01 Kysucké Nové Mesto Slovakia,
correspondence adress Dubská cesta 1376/43, 024 01 Kysucké Nové Mesto, Slovakia, until 23.12.2009
under the business name Pavol Šulgan, with place of business Kollárova 834/1B, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, Slovakia, ID: 44 826 231.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.9.2019.
This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Journal n. 188/2019 on 30th of
September 2019.
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
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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, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr.
Peter Vachan, správca, Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, 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. Peter Vachan, with residence at
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors
can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to
lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report
(Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu
v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
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neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx and must include
basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For
each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the
application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
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
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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.

K088341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Šuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 0, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Jaroščiak
Sídlo správcu:
M.Rázusa 14, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/168/2019.S647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/168/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Václav Jaroščiak, so sídlom M. Rázusa 1240/14, 010 01 Žilina, podľa § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurz dlžníka Pavol Šuška, nar. 02.07.1976, bytom: 013 22 Rosina, sa k o n č í .
Dôvod:
Zisteným majetkom Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, je zložený preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu
v sume 500,00 eur, osobné motorové vozidlo a obchodný podiel v obchodnej spoločnosti. Majetok podliehajúci
konkurzu sa nepodarilo speňažiť.
Z tohto stavu majetku dlžníka a sumy pohľadávok proti podstate je nesporné, že hodnota konkurznej podstaty
nepokryje náklady konkurzu, ktoré predpokladá ustanovenie § 167t ods. 1 ZKR.
Podľa § 167v ods. 1, prvá veta ZKR správca bez zbytočného odkladu, po tom čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením správcu v Obchodnom vestníku o skončení konkurzu na majetok dlžníka Pavol Šuška, nar.
02.07.1976, bytom: 013 22 Rosina, sa konkurz podľa § 167v ods. 1, druhá veta ZKR z r u š u j e .

K088342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čullý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný Turček 44, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/241/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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3OdK/241/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Čullý, nar.16.06.1988, trvale bytom
Horný Turček 44, 038 48 Turček, týmto v súlade s ustanovením §167l ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
30.09.2019 doručená do elektronickej schránky správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č.1
veriteľa: Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36234176, celková prihlásená
suma: 967,75 EUR a táto bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K088343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turie 40, 013 12 Turie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/288/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/288/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šamaj, správca dlžníka Miroslav Kováč, nar. 05.02.1966, bytom Turie 40, 013 12 Turie,
podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kováč, s miestom podnikania Turie 40, 013 12 Turie, IČO:
41 079 841, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese: Raková 683, 023 51 Raková v pracovných dňoch pondelok až piatok, v čase od 08.00 hod. do 14.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s termínom nahliadnutia možno podať písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na čísle 041/434 16 61, elektronickou poštou na adrese:
jsspravca@gmail.com alebo podaním do elektronickej schránky správcu.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K088344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 275/37, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/289/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/289/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Margita Alexová, nar.: 25.03.1958, bytom: Nová 275/37, 034 01
Liptovská Štiavnica oznamuje veriteľom a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Uhoľná 9, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pondelok až štvrtok v čase od
8.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.00 hod. a v piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie do spisu je
potrebné si vopred so správcom dohodnúť telefonicky na tel. č.: 0903 524 443.
V Žiline dňa 30.09.2019
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JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turie 40, 013 12 Turie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/288/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/288/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Miroslav Kováč, nar.
05.02.1966, bytom Turie 40, 013 12 Turie, podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Kováč, s miestom
podnikania Turie 40, 013 12 Turie, IČO: 41 079 841 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Žilina, sp. zn.: 2OdK/288/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Miroslav Kováč, born 05.02.1966, address Turie 40, 013 12 Turie, name of company Miroslav
Kováč, address Turie 40, 013 12 Turie, ID: 41 079 841, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform
that by the resolution of the District Court Žilina, No 2OdK/288/2019, the bankruptcy was declared on the
Debtor’s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 184/2019 dňa 24.09.2019.
Dňom 25.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 184/2019 on 24th of
september 2019. Bankruptcy was declared on 25th of september 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jozef Šamaj, Raková 683, 023 51 Raková, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 26.09.2019.
The date 26th of september 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
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claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec.
2
BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
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or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised

for

denial

of

registered

claim

is

only

another

registered

creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May
2015.
JUDr. Jozef Šamaj, správca konkurznej podstaty
JUDr. Jozef Šamaj, trustee
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K088346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 275/37, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/289/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/289/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Margita Alexová, nar.: 25.03.1958, bytom: Nová 275/37, 034 01
Liptovská Štiavnica oznamuje veriteľom v súlade s § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
rěštrukturalizácii číslo účtu správcu za účelom zaplatenia kaucie veriteľom pre účely popretia prihlásených
pohľadávok. Účet správcu je vedený v SLSP, a.s., pobočka Žilina, IBAN: SK05 0900 0000 0000 7655 1052.
V Žiline dňa 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muchová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/227/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/227/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jana Košová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Marta Muchová, nar. 25.09.1964, bytom 036 01 Martin,
adresa na doručovanie Priehradka 7, 036 01 Martin, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania
č. 2OdK/227/2019, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
platnom znení zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky prihlásené(doručené) po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., Československé armády č. 954/7, Hradec Králové, Česká
republika
Prihlásené sumy: 10 812,21 Eur.
V Žiline dňa 30.09.2019
JUDr. Jana Košová, správca S 1855
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K088348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/293/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/293/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavel Paulík, nar. 31.08.1980, bytom Horné Rakovce 1379/21, 039 01
Turčianske Teplice v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárií správcu na adrese: ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, každý pracovný deň v úradných
hodinách od: 08:00 hod. do 11:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné
vopred dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. č. 0903 514 854.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K088349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 275/37, 034 01 Liptovská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/289/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/289/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa
19.09.2019, sp. zn.: 9OdK/289/2019-21, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 25.09.2019, bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka Margita Alexová, nar.: 25.03.1958, bytom: Nová 275/37, 034 01 Liptovská Štiavnica,
Slovenská republika, (ďalej len „dlžník“) V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných
veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi
na adresu: JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika k sp. zn.: 9OdK/289/2019. V
zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom
štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých
úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného
formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
1. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
2. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
3. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

333

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
4. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
5. povaha pohľadávky;
6. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
7. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
8. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich k
dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po započítaní.
K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. 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.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
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.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
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. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
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. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
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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.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka 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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
V Žiline dňa 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca
Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Žilina from 19.09.2019, file No.
9OdK/289/2019-21 published in Commercial Journal on 25.09.2019, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Margita Alexová, date of birth.: 25.03.1958, res.: Nová 275/37, 034 01 Liptovská Štiavnica, Slovakia
(hereinafter only “debtor”). According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to lodge their
claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file
No. 9OdK/289/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using
the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading
Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its
claims another way, application must contain dates below:
1. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
2. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
3. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
4. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
5. the nature of the claim;
6. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
7. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and
8. whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.
The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. 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 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 European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
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Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim. Person
with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy assets has
the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy entrust trustee to
make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same placement has
creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of transferring the leased
property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
In Žilina on 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, trustee
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K088350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/293/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavel Paulík, nar. 31.08.1980, bytom Horné Rakovce 1379/21, 039 01
Turčianske Teplice, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje číslo bankového
účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania pre účinné popretie pohľadávky veriteľa
v uvedenom konkurznom konaní. Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK23 5600 0000 0040 0867 9001, vedený
v Prima banke Slovensko a.s..

V zmysle ustanovenia § 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 § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, ako
poznámku pre prijímateľa prosíme uviesť: preddavok -meno dlžníka.

V zmysle ustanovenia § 32 ods. 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.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 odsek 19 ZKR.

Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v
ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Na účel zloženia preddavkov správca najneskôr do uplynutia základnej prihlasovacej lehoty zverejní v
Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na ktorý možno zložiť preddavok.
Preddavok podľa ustanovenia § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

337

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí,
ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

JUDr. Marta Bojo Vevurková, správca

K088351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/293/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/293/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka: Pavel Paulík, nar.
31.08.1980, bytom Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením, Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 7OdK/293/2019, zo dňa 23.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Pavel Paulík, date of birth 31.08.1980, residency at Horné Rakovce 1379/21, 039 01Turčianske
Teplice (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Žilina, No. 7OdK/293/2019 dated on 23th of september 2019 the bankruptcy was declared on the Debtor‘s
estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa 23.9.2019.Dňom
24.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 183/2019 on 23th of
september 2019. Bankruptcy was declared on 24th of september 2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovenská republika.

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Marta Bojo Vevurková, ul. Mieru 312/13, 029 01 Námestovo, Slovak Republic.

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 25.9.2019.

The date 25th of september 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
pohľadávky.

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
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pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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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 (§ 29 ods. 4 ZKR).

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Marta Bojo Vevurková , správca konkurznej podstaty
JUDr. Marta Bojo Vevurková, trustee

K088352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Choma Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3345 / 38, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1987
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/68/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/68/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Typ
majetku

Iná
majetková
hodnota

Podstata

Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

100% podiel v obchodnej spoločnosti PERRI
DELIVERY, s.r.o., so sídlom Borová
3345/38, 010 07 Žilina, IČO: 47 008 962,
1.00
vedenej OR OS Žilina v odd. Sro, vl.č.
58357/L, k 31.12.2018 so záporným
vlastným imaním

Dôvod zápisu
do súpisu

Dátum
zápisu do
súpisu

majetok dlžníka
ku dňu
25.9.2019
vyhlásenia
OdK

Majetok
tretej Zabezpečenie
osoby

Nie

Nie

K088353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Puška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 2010/17, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/204/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/204/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

342

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Správca JUDr. Marta Bojo Vevurková dlžníka: Martin Puška, nar. 16.11.1989, bytom Hlboké 2010/17,031 01
Liptovský Mikuláš- Vrbica – Nábrežie, do 13.11.2018 podnikajúci pod obchodným meno Martin Puška,
s miestom podnikania Hlboké 2010/17, 031 01 Liptovský Mikuláš , IČO: 50 742 116, na majetok ktorého
Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz uznesením sp. zn. 2OdK/204/2019, ktoré bolo zverejnené v OV č.
131/2019 dňa 10.7.2019 vyhlasuje podľa § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. ( ďalej len „ZKR“) 3. kolo ponukového konania na speňaženie hnuteľného
majetku dlžníka, ktorý bol zverejnený v OV č. 27/2019 dňa 07.02.2019

s.zložka typ
1

výrobné číslo

evidenčné číslo kde sa vec nachádza súpisová
hodnota
Volkswagen volkswagen Passat, os. vozidlo WVWZZZ3BZVE053660 LM 661 AO
Banská Bystrica
200,-€

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu
V prípade záujmu je potrebné si obhliadku vopred dohodnúť emailom na adrese: martavevurkova@yahoo.es
Podmienky ponukového konania:
1) Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„ODDLŽENIE KONKURZOM sp. zn.:2OdK/204/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
2) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať písomne na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková, Mieru 312/13, 02901 Námestovo,
3) Lehota na predkladanie ponúk je 12 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
4) Návrh záväznej ponuky musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) musí byť vyhotovený písomne v slovenskom jazyku,
b) musí obsahovať presné označenie záujemcu: pri fyzickej osobe – meno a priezvisko, bydlisko, dátum
narodenia, podpis; pri právnickej osobe - obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho orgánu,
c) musí obsahovať presné označenie predmetu, na ktorý záujemca predkladá ponuku,
d) musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,
e) musí obsahovať čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného
správcom,
f) musí obsahovať doklad preukazujúci zloženie 100% z ponúkanej kúpnej ceny ako zálohy na kúpnu cenu
podľa§ 167p ods. 1 ZKR. Záloha na ponúkanú kúpnu cenu vo výške 100% musí byť pripísaná v prospech účtu
IBAN:SK23 5600 0000 0040 0867 9001, variabilný symbol: 22042019, najneskôr v posledný deň lehoty na
predkladanie ponúk. Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
5) Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti
sa nebude prihliadať.
6) Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Náklady spojené s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prevodom motorového vozidla znáša nadobúdateľ.
7) Otváranie obálok sa uskutoční v lehote do troch pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
8) Oprávnená osoba (dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel) má so súhlasom dlžníka právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
9) Ak oprávnená osoba účinne neuplatní právo na vykúpenie majetku dlžníka z konkurznej podstaty, v lehote do
10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
10) Správca má právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie.
11) V lehote desiatich pracovných dní od vykúpenia majetku z konkurznej podstaty oprávnenou osobou alebo od
uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na
kúpne ceny.

JUDr. Marta Bojo Vevurková
Správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Kubus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 92/41, 039 01 Turčianske Teplice - Dolná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1970
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/229/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/229/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K088355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Justín Mrenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košťany nad Turcom 33, 038 41 Košťany nad Turcom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/224/2019 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty dlžníka : Justín Mrenka, nar. 05.01.1972, bytom
Košťany nad Turcom 33, 038 41 Košťany nad Turcom, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Žiline, P.O. Hviezdoslava 6, 011 00
Žilina oznamuje, že v súlade s § 167l ods. 3 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
bola po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu doručená do kancelárie správkyne
prihláška veriteľa :
·

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, ul. Záhradnícka č. 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
– súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok v celkovej sume 1.601,76 Eur.

Pohľadávka veriteľov bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.
V Martine, dňa 30.09.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K088356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brontvaj Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 209/9, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/77/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/77/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka, Miloš Brontvaj, nar. 09.07.1971, bytom: Štefánikova 209/9, 029 01
Námestovo, do 10.05.2017 podnikajúci pod obchodným menom Miloš Brontvaj - JAS, s miestom podnikania
Štefánikova 209/9, 029 01 Námestovo, IČO: 14 271 991, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K088357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Devečka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Guothova 983/18, 031 01 Liptovský Mikuláš- Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/246/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/246/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Robert Devečka, nar. 26.09.1982, bytom Guothova 983/18, 031 01 Liptovský
Mikuláš- Staré Mesto, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

·

Žiadny

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K088358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bojko Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 328, 022 01 Čadca - Horelica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/227/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/227/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Radovan Birka správca dlžníka: Lukáš Bojko, nar. 03.06.1988, bytom: Horelica 328, 022 01 Čadca Horelica, do 30.07.2016 podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bojko, s miestom podnikania Raková 575,
023 51 Raková, IČO: 43 791 778, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Radovan Birka, správca

K088359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Gavaz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Fándlyho 2198/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/291/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/291/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 2015/8480 z 20.
mája 2015 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation /EC/ No. 2015/8480 of 20th May
2015 on insolvency proceedings.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 zo dňa 20. 5. 2015, ako konkurzný správca dlžníka Jana Gavaz,
nar. 05.11.1985, bytom Juraja Fándlyho 2198/24, 010 01 Žilina Vám oznamujem, že Uznesením Okresného
súdu Žilina, sp. zn. 9OdK/291/2019 - 20 zo dňa 19.09.2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlasuje konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the trustee of the
debtor: Jana Gavaz, date of birth 05.11.1985, adress Juraja Fándlyho 2198/24, 010 01 Žilina our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Žilina., proc. no: 9OdK/291/2019 - 20, dated on 19th of
September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2019 dňa 25.09.2019.
Dňom 26.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Žilina was Publisher Journal 185/2019 on 25.09.2019.
Bankruptcy was declared on of 26.09.2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu
Insolvency Management Group, k. s., so sídlom M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia
pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik
pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh,
poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do
ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje
uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 2015/8480 z 20. 5. 2015 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Insolvency Management
Group, k. s., trustee, with its seat of the office M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina, Slovak republic. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name,
surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim,
ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests,
the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of
claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application
form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why
the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch
office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In
case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
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the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republic must
proceed according the Council Regulation (EC) No. 2015/8480 of 20th May 2015 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote, sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej
alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u
správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Any application of claim that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an
extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgement of claim
which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after
the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the
incorrect or the incomplete lodgement of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing
the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.

K088360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Gavaz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Fándlyho 2198/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/291/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Týmto oznamujeme účastníkom konkurzného konania, že nahliadať do správcovského spisu je možné v kancelárii
správcu na adrese: M. R. Štefánika 73, 010 01 Žilina v úradných hodinách od 8.00 hod. do 15.00 hod (obedňajšia
prestávka 11.30 -12.30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne
na e-mailovú adresu office@imgks.sk, alebo na čísle telefónu 02/5441 0102.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K088361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Gavaz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Fándlyho 2198/24, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/291/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Týmto, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení,
oznamujeme, že bankový účet na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky
veriteľom je vedený vo Fio banka, a. s., číslo účtu/IBAN: SK94 8330 0000 0029 0131 5834. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na trovy konania.
Insolvency Management Group, k. s., správca
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K088362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurana Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Murgašova 1105/3, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/160/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/160/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Juraj Ďurana, nar.: 17.01.1986, bytom: Murgašova 1105/3, 024 01
Kysucké Nové Mesto 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 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Končeková Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorkého 1084/10, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/187/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/187/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Irena Končeková, nar.: 26.09.1956, bytom: Gorkého 1084/10, 036 01
Martin - Podháj 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 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášik Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Necpaly Necpaly, 038 12 Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/227/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/227/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Andrášik, nar. 04.11.1981, trvale bytom
Necpaly, 038 12 Necpaly, do 20.06.2019 podnikajúci pod obchodným menom Róbert Andrášik, s miestom
podnikania Necpaly 2/2, 038 12 Necpaly, IČO: 46 579 117, korešpondenčná adresa: Necpaly 1, 038 12 Necpaly,
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 30.09.2019
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Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K088365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maliterný Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mútne 688, 029 63 Mútne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/202/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/202/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Ľudovít Maliterný, nar.: 11.05.1990, bytom: Mútne 688, 029 63
Mútne 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 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mrázová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klačno 4988/11, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/207/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Bc. Veronika Mrázová, nar.: 08.07.1986, bytom: Klačno 4988/11,
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034 01 Ružomberok týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v OV č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019 pod č. K079886.
I. PREDMET PREDAJA:
Predmetom predaja je hnuteľná vec podľa nasledovnej špecifikácie:
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo Škoda Fabia 5J/ACBZGX01/NFM5FM52T09014,
VIN: TMBFH25J493185648
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Stav opotrebovanosti: motorové vozidlo má rozsiahlo poškodený motor, je nepojazdné, vyradené z evidencie
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 konanie –
2OdK/207/2019 - Bc. Veronika Mrázová“;. 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 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca
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K088367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INVET spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záturčianska 1/0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 559 450
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/4/2016 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/4/2016
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu INVET spol. s r.o., so sídlom: Záturčianska 1, 036 01 Martin, IČO:
31 559 450 týmto podľa § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že zostavil
zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
všeobecnej podstaty. Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej
podstaty.
Poučenie: V súlade s § 96 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii veriteľský výbor, dotknutý
zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Žiline dňa 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrášik Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Necpaly Necpaly, 038 12 Necpaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/227/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/227/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Róbert Andrášik, nar. 04.11.1981, trvale bytom
Necpaly, 038 12 Necpaly, do 20.06.2019 podnikajúci pod obchodným menom Róbert Andrášik, s miestom
podnikania Necpaly 2/2, 038 12 Necpaly, IČO: 46 579 117, korešpondenčná adresa: Necpaly 1, 038 12 Necpaly,
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, týmto oznamuje, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku dňa 30.09.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca
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K088369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čanecký Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalité Skalité, 023 14 Skalité
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/160/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/160/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca dlžníka Pavol Čanecký, nar.: 19.05.1973, trvale bytom: Skalité, 023 14
Skalité 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 30.09.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K088370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Voštenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmestská 10, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1973
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/15/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/15/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku veriteľa doručenú po uplynutí
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základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. pohľadávka veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava, prihlásená samostatnou prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 3: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 6,50 Eur.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K088371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/299/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Branislav Facuna, nar. 10.07.1994, bytom: A. Pietra 399/25, 036 01
Martin,že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Štiavnická 2018/7, 034 01
Ružomberok, IV. poschodie administratívnej budovy, počas pracovných dní, a to nasledovne Po - Pia: od 8:00 12:00 a od 13:00 - 15:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese.
JUDr. Radovan Birka, správca

K088372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/299/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Branislav Facuna, nar. 10.07.1994, bytom: A. Pietra 399/25, 036 01
Martin,týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona 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 350,00 Eur na účet
vedený v FIO banke, a.s., IBAN: SK05 8330 0000 0021 0156 9799 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Facuna
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,00 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.
JUDr. Radovan Birka, správca

K088373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová ulica 491/45, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/230/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/230/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 13. 8. 2019
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

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

K088374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399/25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/299/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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7OdK/299/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Branislav Facuna, nar.
10.07.1994, bytom: A. Pietra 399/25, 036 01 Martin, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Žilina, sp. zn.: 7OdK/299/2019, zo dňa 20.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Branislav Facuna, date of birth 10.07.1994, residency at A. Pietra 399/25, 036 01 Martin,
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Žilina, No.
7OdK/299/2019 dated on 20th of september 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa 27.09.2019.
Dňom 28.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Žilina was published in Business Journal No. 187/2019 on 27th of
september 2019. Bankruptcy was declared on 28th of september 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Radovan Birka,Štiavnická 2018/7,034 01 Ružomberok, Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:JUDr. Radovan Birka, Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok, Slovak Republic
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 29.09.2019
The date 29th of september 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the
claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

358

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
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professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Radovan Birka, správca konkurznej podstaty
JUDr. Radovan Birka, trustee

K088375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Čordáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maše Haľamovej 4413/7, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/293/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/293/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadnuti do spravcovskeho spisu
JUDr.Jaroslav Plichta, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Čordáš, nar. 26.09.1996, bytom Maše
Haľamovej 4413/7, 036 01 Martin, konkurzná vec vedená na Okresnom súde Žilina pod sp.zn.:2OdK/293/2019 v
zmysle ustanovenia § 85 ods.2 zákona č.7/2005 Z.z. a ust. §8 ods.4 zákona č.8/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ul. Radlinského 1718 v
Dolnom Kubíne v pracovných dňoch od 8:°° do 14:°° hod. Žiadosti o nahliadnutie do spisu nahláste prosím
písomne na uvedenú adresu kancelárie, telefonicky na číslo tel. 0911 259 532, alebo mailom
na jaro.plichta@gmail.com
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JUDr. Jaroslav Plichta, správca.

K088376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikla Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Houdeka 1944 / 57, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/166/2018 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/166/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správkyňa dlžníka: Jozef Pikla, nar. 02.06.1955, bytom Ivana Houdeka 57,
Ružomberok, oznamuje doručenie prihlášok pohľadávok nasledovne:
prihláška pohľadávky veriteľa ZinkPower Martin, s.r.o., IČO: 35731681, so sídlom ulica Priemyselná 2060/5,
Sučany, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy
371,77 EUR. Prihláška pohľadávky bola zapísaná do zoznamu pohľadávok s označením 5/Z,
súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2,
Bratislava, IČO: 35937874, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s celkovým počtom pohľadávok 24, v
celkovej sume 9212,37 eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávéo s označením 6/V
prihláška pohľadávky veriteľa Mesto Liptovský Hrádok, IČO: 00315494, so sídlom Hviezdoslavova 170, Liptovský
Hrádok, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok 1, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky
679,48 eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok s označením 7/M
súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, IČO: 00215759, so sídlom
Záhradnícka 10, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s celkovým počtom pohľadávok 2, v
celkovej sume 400,76 eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávéo s označením 8/S
súhrnná prihláška pohľadávky veriteľa Ing. Adriána Trangošová, IČO: 17873878, so sídlom Podhora 48,
Ružomberok, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s celkovým počtom pohľadávok 2, v celkovej sume
14039,17 eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávéo s označením 9/T
prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47967692, so sídlom Vajnorská 100/A,
Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s celkovým počtom pohľadávok 1, v celkovej sume 12,56
eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávéo s označením 10/B
prihláška pohľadávky veriteľa KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO: 24785199, so sídlom
Československé armády 954/7, Hradec Králové, ČR, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, s celkovým
počtom pohľadávok 1, v celkovej sume 765 eur, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávéo s označením 11/K
V Žiline, dňa 30.09.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K088377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zubaj STAVING - LM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkrivánska 829 / 0, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 256 629
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
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Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/236/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: Ján Zubaj, nar. 22.01.1995, trvale bytom Podkrivánska 829, 032 61 Važec
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal
do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi
doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

Veriteľ:

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.

Sídlo:

Einsteinova 25, 851 01 Bratislava

IČO:

35 942 436

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

1 032,74 €
2
27.09.2019
Neuplatnené
14/D-1 – 14/D-2
30.09.2019

V Žiline, dňa 30.09.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K088378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Katrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/249/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca dlžníka
Dávid Katrák, nar. 27. 3. 1985, bytom Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok , v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Žilina , č. k. 7OdK/249/2019 týmto v súlade § 28 ods. 3 ákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ )
oznamuje, že dňa 30. 9. 2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Slovenská republika.
Krajský súd v Bratislave , Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava , IČO : 00 215 759 prihlásená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty v celkovej sume 60,00 € .

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

K088379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buzáková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 22/8, 038 52 Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/128/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/128/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Mária Buzáková, nar.: 01.09.1971, trvale bytom: 1. mája 22/8, 038 52
Podhradie týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka
zverejnenom v OV č. 133/2019 zo dňa 12.07.2019.
I. Predmet predaja:
Predmetom predaja sú nehnuteľnosti zapísané v súpise všeobecnej podstaty dlžníka zverejnenom v OV č.
133/2019 zo dňa 12.07.2019 pod č. K060119.
II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: Mgr.
Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v obálke s nápisom „Ponukové kolo – 9OdK/128/2019 - Mária
Buzáková“;. 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: SK67 0900 0000 0051 4321 2046 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,
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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: filip.durajda@gmail.com
t. č.: 0911 689 346

V Žiline dňa 30.09.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K088380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puška Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybárpoľská 6075/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/156/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/156/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Ivan Puška, nar.: 19.06.1985, trvale bytom: Rybárpoľská 6075/8, 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.
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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 30.09.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K088381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kozubjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná 579, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1977
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka , ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka , ktorý podlieha konkurzu , nebol zistený taký majetok
dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu .
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka František Kozubjak, nar. 3. 4. 1977, bytom Vyšná 579, 032 61 Važec uznesením Okresného
súdu Žilina pod č. k. 2OdK/89/2019 zo dňa 26. 3. 2019 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 30. 9. 2019

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

K088382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šesták Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 3975 / 1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/165/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/165/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Peter Šesták, nar.: 02.08.1985, bytom: Družstevná 3975/1, 036 01
Martin 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 30.09.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K088383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Garabášová - PRÁČOVŇA JAM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gôtovany 39, 032 14 Gôtovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 327 659
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2017/S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie schváleného konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov. Výzva veriteľom na
oznámenie bankového spojenia pre účel úhrady rozvrhu výťažku.
Všeobecná časť
Návrhom zo dňa 28.12.2016 doručeným Okresnému súdu Žilina dňa 04.01.2017 sa navrhovateľka,
dlžníčka Anna Garabášová domáhala vyhlásenia konkurzu na svoj majetok. Na odôvodnenie návrhu dlžníčka
uviedla, že je v predĺžení, nakoľko má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej záväzkov presahuje hodnotu jej
majetku.
Okresný súd Žilina následne rozhodol o začatí konkurzného konania sp.zn.:3K 1/2017-36 zo dňa
12.1.2017, zverejnením v OV č.13/2017. Zverejnením v Obchodnom vestníku č.22/2017 zo dňa 01.02.2017
Okresný súd Žilina vyhlásil konkurz, ktorý nadobudol právoplatnosť 02.02.2017.
Do konkurzného konania prihlásilo svoje pohľadávky celkovo 5 nezabezpečených veriteľov preto správca
vytvoril jednu všeobecnú podstatu.Celková výška prihlásených pohľadávok spolu predstavuje 4.946,87€. Celková
výška zistených pohľadávok spolu predstavuje 2.713,43€.
Zistené nezabezpečené pohľadávky veriteľov:
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1. TELERVIS PLUS a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO:35 717 769, ……
………………………………………………………............................. zistená suma:636,00 €
2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29.augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO:30 807 484,
..................................................zistená suma: 1.454,65€
3. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO:35792752
…………………………………………………………………………........ zistená suma:0,00 €
4. Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina,
IČO:36403008, ………………………………………………........... zistená suma: 252,11€
5. EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, Bratislava, IČO:35724803, …………
……………………………………………………................................. zistená suma: 370,67 €
Po ustanovení do funkcie správca zriadil účet správy konkurznej podstaty v Tatrabanka a.s., číslo účtu
oznámil súdu ako aj úpadkyni. Úpadkyňa zložila na účet správy podstaty hotovosť vo výške 1700€ ako finančné
prostriedky patriace úpadcovi. V súlade s ust. § 73 a nasl. Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení správca zistil, zaistil a spísal majetok patriaci úpadcovi do súpisu všeobecnej podstaty. Finančné
prostriedky ako aj iný majetok úpadcu správca spísal do Súpisu všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku č.52/2017 zo dňa 15.03.2017.Správca priebežne dopĺňal súpis všeobecnej podstaty o nové súpisové
zložky majetku, najmä zmluvne dojednané nájomné. Doplnenie súpisu bolo publikované v OV č.119/2019 zo dňa
21.06.2019 pod položkou K053646.
Lustráciou úpadcom predložených listín, zmlúv a rovnako z dokumentov doručených správcovi v rámci súčinnosti
tretích osoôb poskytnutej podľa §75 ZoKR od Dopravného inšpektorátu PZ, Centrálneho depozitáru cenných
papierov SR, Geodetického a kartografického ústavu Bratislava správca nezistil žiadny iný hnuteľný či nehnuteľný
majetok úpadcu.
Správca v súlade s ust. § 34 ods.1 ZoKR zverejnením oznamu v OV č.52/2017 zo dňa 15.03.2017 v zákonnej
lehote zvolal prvú schôdzu veriteľov, ktorej termín určil a konala sa dňa 05.05.2017 o 10:00 hod v sídle kancelárie
správcu, preto bola zachovaná 15 dňová lehota medzi zvolaním schôdze a konaním schôdze podľa § 34 ods. 4
zákona č. 7/2005 Zz.. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“).Kedže I. schôdze veriteľov sa nezúčastnil
ani jediný veriteľ, neboloz dôvodu absencie uznášaniaschopnosti možné zvoliť zástupcu veriteľov, v zmysle §39
ods. 1 v spojitosti s § 107 pôsobnosť zástupcu veriteľov až do riadneho zvolenia zástupcu veriteľov vykonáva súd.
Správca v zmysle záväzných pokynov príslušného orgánu – Okresného súdu Žilina speňažoval hnuteľný
majetok úpadcu v 5. kolách verejných ponukových konaní. Speňažiť hnuteľný majetok sa podarilo až v poslednom
5. kole verejného ponukového konania.
Ku dňu podania návrhu rozvrhu výťažku sa na účte správy podstaty nachádzajú finančné aktíva vo výške6625,91€.
Správca podaním do v OV č.96/2019 zo dňa 21.5.2019 zverejnil oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok
proti podstate a oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty pre
nezabezpečených veriteľov. V lehote na predkladanie námietok v zmysle ust. § 96 ods.3 ZoKR nebola u správcu
vznesená žiadna námietka na poradie pohľadávky proti podstate.
Osobitná časť – Rozvrhová časť
Hnuteľný majetok:
Správca v 5. kolách VPK speňažil hnuteľný majetok úpadcu v celkovej sume výťažku 3475,51€
Iné príjmy:
1. Zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu vo výške 6356,39€(v zmysle § 91 ods.1 ZoKR za speňaženie
sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu)
2. Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu vo výške 663,88€
Celkový výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 10.495,78 Eur.
Pohľadávky proti podstate:
1. Odmena správcu do prvej schôdze veriteľov

2788,28 Eur
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2. Odmena správcu zo speňaženia s DPH
414,66 Eur
3. Výdavky správcu – poplatky za vedenie bežného účtu úpadcu 189,00 Eur
(bankové poplatky mesačne Tatrabanka, a. s. uspokojené)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výdavky správcu – poštovné
33,75 Eur
Cestovné výdavky
123,62 Eur
Výkaz nedoplatkov VZP
177,68 Eur
Vyúčtovanie elektriny
176,78 Eur
Preddavky na poistenie VZP
380,25 Eur
Súdny poplatok za konkurzné konanie (0,2 % z výťažku 10.495,78€ zaokruhlené v zmysle §7a zákona
71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch)) ............................................... 20,50 Eur
10. Výdavky správcu súvisiace so zrušením konkurzu
60,00 Eur
Pohľadávky proti podstate pred výpočtom odmeny správcu zo speňaženia celkom v sume 3949,86 Eur.
Výdavky spojené so skončením konkurzného konania v sume 60 Eur sú predpokladané výdavky za
poštovné, za uzatvorenie účtovných kníh, cestovné a bankové poplatky spojené so zrušením účtu v banke.
Správca konštatuje, že v konkurznom konaní 3K 1/2017 boli do času vyhotovenia tohto návrhu uplatnené
pohľadávky proti podstate (pred výpočtom odmeny zo speňaženia) v celkovej výške 3949,86 Eur. Právny dôvod,
čas vzniku, čas uspokojenia sú uvedené v priloženom prehľade pohľadávok proti podstate. Výdavky boli spojené
so správou všeobecnej konkurznej podstaty, bola nimi zabezpečená správa všetkého majetku, preto boli
pohľadávky rozpočítané medzi všetky súpisové položky majetku.
Pohľadávky proti podstate vrátane paušálnej odmeny správcu za výkon funkcie do prvej schôdze veriteľov spolu
vo výške 3949,86 Eurboli pomerne rozpočítané medzi jednotlivé súpisové zložky nasledovne:
100% výťažok zo speňaženia majetku 10.495,78 Eur ........1% = 104,9578 Eur
Speňažený súbor hnuteľného majetku :
a) Priemyselná bubnová sušička prádla značky IPSO DR25, model no.: BU025E30N1G0W01, objem bubna
217 litrov, súpisová hodnota majetku:1700.-€", speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 850€
...................................................... 8,098492918106134 % (speňaž.majetku),
b)Priemyselný mangel značky MIELE HM 5316, dátum uvedenia do prevádzky 3.6.2009, rozmery 216x104x59
cm, 216kg, súpisová hodnota majetku:4500.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 2250€
................................... 21,437187136163296 % (speňaž.majetku),
c)Práčka značky Electrolux EWF1484BW, 8kg, 1400 RPM, spôsob plnenia predné, súpisová hodnota majetku:
110.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 55€ ............ 0,52402013 % (speňaž.majetku)
d)Práčka značky Electrolux Time Manager, 7kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné, súpisová hodnota
majetku:110.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 55€ ....... 0,52402013 % (speňaž.majetku),
e)Práčka značky Samsung WF 70F5E2U2W, 7kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné, súpisová hodnota
majetku:110.-€, speňažené
za
50%
súpisovej
hodnoty
t.j.
za
55€
..................................................................................................... 0,52402013 % (speňaž.majetku),
f) Práčka značky LG F82A8TD, 8kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné, súpisová hodnota majetku:150.€ speňažené
za
50%
súpisovej
hodnoty
t.j.
za
75€
..........................................
....................................................................................................... 0,7145729 % (speňaž.majetku),
g)Práčka značky Samsung WF 70F5E0W2W, 7kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné, súpisová hodnota
majetku:110.-€,speňažené
za
50%
súpisovej
hodnoty
t.j.
za
55€
..................................................................................................... 0,52402013 % (speňaž.majetku),
h) Kovový kôš na prádlo na kolieskach, veľký, farba biela, o rozmeroch cca 140x80x60cm, súpisová hodnota
majetku:15.-€, speňažené
za
50%
súpisovej
hodnoty
t.j.
za
7,50€
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..................................................................................................... 0,07145729 % (speňaž.majetku),
i)Kovový kôš na prádlo na kolieskach, veľký, farba biela, o rozmeroch cca 140x80x60cm, súpisová hodnota
majetku:15.-€, speňažené
za
50%
súpisovej
hodnoty
t.j.
za
7,50€
.....................
..................................................................................................... 0,07145729 % (speňaž.majetku),
j) Kovový kôš na prádlo na kolieskach, malý, farba biela, o rozmeroch cca 120x75x50cm, súpisová hodnota
majetku:10.-€, speňažené
za
50%
súpisovej
hodnoty
t.j.
za
5€
......................
..................................................................................................... 0,04763819 % (speňaž.majetku),
k)2ks polica na prádlo kovová o rozmeroch cca 180x100x30cm, súpis. hodnota majetku: 120.-€, speňažené
za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 60€ ........... 0,57165832 % (speňaž.majetku).
Zabezpečenie finanč. hotovosti úpadcu (6356,39€) ..... 60,561387529083117% (speňaž.majetku)
Nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov správcu (663,88€) .............................
........................................................................................ 6,325208798202706% (speňaž. majetku)
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: a)"Priemyselná bubnová sušička prádla značky IPSO DR25,
model no.:BU025E30N1G0W01, objem bubna 217 litrov, súpisová hodnota majetku:1700.-€", speňažené za 50%
súpisovej hodnoty t.j. za 850€boli odpočítané pohľadávky vo výške (8,098492918106134 %)319,88€ (850€ –
319,88€) = čistý výťažok zo speňaženia 530,12€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: b) "Priemyselný mangel značky MIELE HM 5316, dátum
uvedenia do prevádzky 3.6.2009, rozmery 216x104x59 cm, 216kg, súpisová hodnota majetku:4500.-€",
speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 2250€ boli odpočítané pohľadávky vo výške
(21,437187136163296%) 846,74€ (2250€ – 846,74€) = čistý výťažok zo speňaženia 1403,26€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: c)"Práčka značky Electrolux EWF1484BW, 8kg, 1400 RPM,
spôsob plnenia predné, súpisová hodnota majetku: 110.-€", speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 55€ boli
odpočítané pohľadávky vo výške (0,52402013 %) 20,70€ (55€ – 20,70€) = čistý výťažok zo speňaženia 34,30€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: d) "Práčka značky Electrolux Time Manager, 7kg, 1200 RPM,
spôsob plnenia predné, súpisová hodnota majetku:110.-€", speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 55€ boli
odpočítané pohľadávky vo výške (0,52402013%) 20,70€ (55€ – 20,70€) = čistý výťažok zo speňaženia 34,30€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: e)Práčka značky Samsung WF 70F5E2U2W, 7kg, 1200 RPM,
spôsob plnenia predné, súpisová hodnota majetku:110.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 55€ boli
odpočítané pohľadávky vo výške (0,52402013 %) 20,70€ (55€ – 20,70€) = čistý výťažok zo speňaženia 34,30€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: f)Práčka značky LG F82A8TD, 8kg, 1200 RPM, spôsob plnenia
predné, súpisová hodnota majetku:150.-€ speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 75€ boli odpočítané
pohľadávky vo výške (0,7145729 %) 28,22€ (75€ – 28,22€) = čistý výťažok zo speňaženia 46,78€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: g)Práčka značky Samsung WF 70F5E0W2W, 7kg, 1200 RPM,
spôsob plnenia predné, súpisová hodnota majetku:110.-€,speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 55€ boli
odpočítané pohľadávky vo výške(0,52402013 %) 20,70€ (55€ – 20,70€) = čistý výťažok zo speňaženia 34,30€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: h) Kovový kôš na prádlo na kolieskach, veľký, farba biela, o
rozmeroch cca 140x80x60cm, súpisová hodnota majetku:15.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 7,50€
boli odpočítané pohľadávky vo výške (0,07145729 %) 2,82€ (7,50€ – 2,82€) = čistý výťažok zo speňaženia 4,68€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: i) Kovový kôš na prádlo na kolieskach, veľký, farba biela, o
rozmeroch cca 140x80x60cm, súpisová hodnota majetku:15.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 7,50€
boli odpočítané pohľadávky vo výške (0,07145729 %) 2,82€ (7,50€ – 2,82€) = čistý výťažok zo speňaženia 4,68€
Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: j) Kovový kôš na prádlo na kolieskach, malý, farba biela, o
rozmeroch cca 120x75x50cm, súpisová hodnota majetku:10.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 5€
boli odpočítané pohľadávky vo výške (0,04763819 %) 1,88€ (5€ - 1,88€) = čistý výťažok zo speňaženia 3,12€
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Od výťažku zo speňaženia hnuteľného majetku: k) 2ks polica na prádlo kovová o rozmeroch cca
180x100x30cm, súpis. hodnota majetku: 120.-€, speňažené za 50% súpisovej hodnoty t.j. za 60€ boli odpočítané
pohľadávky vo výške (0,57165832 %) 22,58€ (60€ - 22,58€) = čistý výťažok zo speňaženia 37,42€
Od výťažku zo zabezpečenia finančnej hotovosti úpadcu boli odpočítané pohľadávky proti podstate vo výške
(60,561387529083117%) 2392,09€ (6356,39€- 2392,09€) = čistý výťažok zo speňaženia 3964,30€
Od výťažku z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov správcu boli odpočítané pohľadávky vo výške
(6,325208798202706%) 249,84€ (663,88€ - 249,84€) = čistý výťažok zo speňaženia 414,04€
Odmena správcu:
V zmysle § 20 ods.1 písm. c) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 330€ patrí správcovi
odmena 14%. V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky „Priemyselná
bubnová sušička prádla značky IPSO DR25, model no.:BU025E30N1G0W01, objem bubna 217
litrov“odmena vo výške 14%, zo sumy 530,12€,čo predstavuje sumu 74,22€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. c) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 330€ patrí správcovi odmena 14%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky "Priemyselný mangel značky
MIELE HM 5316, dátum uvedenia do prevádzky 3.6.2009, rozmery 216x104x59 cm, 216kg“odmena vo výške
14% zo sumy 1403,26€, čo predstavuje sumu 196,46€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. b) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 30€ patrí správcovi odmena 15%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky „Práčka značky Electrolux
EWF1484BW, 8kg, 1400 RPM, spôsob plnenia predné“ odmena vo výške 15% zo sumy 34,30€, čo predstavuje
sumu 5,15€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. b) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 30€ patrí správcovi odmena 15%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky"Práčka značky Electrolux
Time Manager, 7kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné odmena vo výške 15% zo sumy 34,30€,čo predstavuje
sumu 5,15€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. b) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 30€ patrí správcovi odmena 15%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky „Práčka značky Samsung WF
70F5E2U2W, 7kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné“ odmena vo výške 15% zo sumy 34,30€, čo predstavuje
sumu 5,15€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. b) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 30€ patrí správcovi odmena 15%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky„Práčka značky LG F82A8TD,
8kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné“odmena vo výške 15% zo sumy 46,78€, čo predstavuje sumu 7,02€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. b) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 30€ patrí správcovi odmena 15%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky „Práčka značky Samsung WF
70F5E0W2W, 7kg, 1200 RPM, spôsob plnenia predné“odmena vo výške 15% zo sumy 34,30€, čo predstavuje
sumu 5,15€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. a) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci do 30€ patrí správcovi odmena 16%.
V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky „Kovový kôš na prádlo na
kolieskach, veľký, farba biela, o rozmeroch cca 140x80x60cm“odmena vo výške 16% zo sumy 4,68€, čo
predstavuje sumu 0,75€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. a) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci do 30€ patrí správcovi odmena 16%.
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V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky "Kovový kôš na prádlo na
kolieskach, veľký, farba biela, o rozmeroch cca 140x80x60cm", odmena vo výške 16% zo sumy 4,68€, čo
predstavuje sumu 0,75€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. a) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci do 30€ patrí správcovi odmena
16%. V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky "Kovový kôš na prádlo
na kolieskach, malý, farba biela, o rozmeroch cca 120x75x50cm", odmena vo výške 16% zo sumy 3,12€, čo
predstavuje sumu 0,50€.
V zmysle § 20 ods.1 písm. b) Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii za speňaženie hnuteľnej veci nad 30€ patrí správcovi odmena
15%. V zmysle citovaného ustanovenia patrí správcovi za speňaženie súpisovej položky „2ks polica na prádlo
kovová o rozmeroch cca 180x100x30cm“odmena vo výške 15% zo sumy 37,42€, čo predstavuje sumu 5,61€.
Podľa § 91 ods.1 ZoKR za speňažovanie sa považuje aj zabezpečenie peňažnej hotovosti úpadcu. Podľa § 20
ods.2 Vyhlášky MSSR č.665/2005 Z.z. za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením
alebo za speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí
správcovi 1% z výťažku, teda zo sumy 3964,30€čo predstavuje sumu 39,64€
V zmysle ust. §10 vyhlášky č.665/2005 Z.z. ak je správca alebo predbežný správca platiteľom dane z pridanej
hodnoty, jeho odmena podľa tejto vyhlášky sa zvyšuje o daň z pridanej hodnoty.
V zmysle citovaných ustanovení správcovi prináleží odmena zo speňaženia v celkovej výške 345,55€ bez DPH,
414,66 s DPH.
Pomerné rozdelenie čistého výťažku nezabezpečeným veriteľom:
Na základe vyššie uvedeného správca konštatuje, že speňažením všeobecnej konkurznej podstaty získal
celkový výťažok v sume 10.495,78 Eur.
Po odpočítaní pohľadávok proti podstate a odpočítaní odmeny správcu zo speňaženia čistý výťažok zo
speňaženia predstavuje sumu 6131,26€ pričom táto suma bude pomerným spôsobom rozpočítaná medzi
nezabezpečených veriteľov koeficientom:
6.131,26€
Suma čistého výťažku
------------------------------ = 2,25959763 x zistená suma každého veriteľa=pomer.časť
výťažku pre ver
Celková zistená suma
2.713,43€.
Vzhľadom na skutočnosť, že výťažok zo speňaženia predstavuje sumu vyššiu ako je celková zistená suma
pohľadávok, (koeficient je číslo vyššie ako 1. celá), budú veriteľlia uspokojení v plnej výške ich prihlásených
a zistených pohľadávok.
1. TELERVIS PLUS a.s., zistená suma:636,00 €, uspokojenie: 636,00 €
2. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zistená suma: 1.454,65€, uspokojenie:
............................................................................................................................. 1.454,65€,
3. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., zistená suma:0,00 €, uspokojenie: 0,00 €,
4. Stredoslovenská energetika, a.s., zistená suma: 252,11€, uspokojenie: 252,11€
5. EOS KSI Slovensko, s.r.o., zistená suma: 370,67 €, uspokojenie: 370,67 €
V konkurznom konaní 3K 1/2017 úpadcu Anna Garabašová, nar.23.5.1955, bytom Fiačice 39, 032 14 Gôtovany,
podnikajúca pod obchodným menom Anna Garabašová – PRÁČOVŇA JAM, s miestom podnikania Fiačice 39,
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032 14 Gôtovany, IČO:41327659 neprebiehajú žiadne súdne spory o vylúčenie majetku, ani o určenie
pohľadávok. V lehote určenej ust. § 96 ods. 3 ZoKR nik nevzniesol námietku voči zoznamu pohľadávok proti
podstate. Správca predkladá konečný návrh rozvrhu výťažku a žiada príslušný orgán o jeho schválenie do
15 dní od jeho doručenia.
Správca týmto žiada nezabezpečených veriteľov, aby v lehote do 7 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia
oznámili bankové spojenie, číslo účtu, na ktoré žiadajú uhradiť finančné prostriedky podľa schváleného
konečného rozvrhu výťažku
zo všeobecnej podstaty. Čísla
účtov žiadam zaslať e-mailom:
plichtova.pravo@gmail.com
S úctou,
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K088384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ratulovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1966/4, 026 01 Dolný Kubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1982
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/121/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/121/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka , ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka , ktorý podlieha konkurzu , nebol zistený taký majetok
dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu .
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Miroslav Ratulovský, nar. 8. 6. 1982, bytom Mierová 1966/4, 026 01 Dolný Kubín uznesením
Okresného súdu Žilina pod č. k. 7OdK/121/2019 zo dňa 23. 4. 2019 končí, pretože konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 30. 9. 2019

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

K088385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juraja Sklenára 2103/12, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1979
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/159/2019-S1673
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Okresný súd Žilina
3OdK/159/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka , ktorý tvorí prílohu k návrhu na vyhlásenie konkurzu a vykonaným
šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka , ktorý podlieha konkurzu , nebol zistený taký majetok
dlžníka, ktorý by pokryl náklady konkurzu .
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Jana Balážová, nar. 29. 1. 1979, bytom Juraja Sklenára 2103/12, 010 01 Žilina uznesením
Okresného súdu Žilina pod č. k. 3OdK/159/2019 zo dňa 30. 5. 2019 končí, pretože konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddĺženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Martine dňa 30. 9. 2019

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

K088386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Hurtaj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/225/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/225/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Položka č. 1:
Typ súpisovej zložky majetku: obchodný podiel
Druh: obchodný podiel dlžníka ako jediného spoločníka v spoločnosti HM Style, s.r.o., so sídlom
Trnavská 1357/13, 010 08 Žilina, IČO: 46 848 , vklad do záklaného imania 5.000 € - 100%.
Mena: EUR
Súpisová hodnota: 5000 EUR
Deň zapísania majetku: 27.9.2019
Dôvod zapísania majetku: podľa § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
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K088387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubajová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 162, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1946
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/280/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/280/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Margita Zubajová, nar. 15.11.1946, trvale bytom Liptovská Porúbka 162, 033 01 Liptovský Hrádok,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať
do správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v
kancelárii správcu na adrese: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred
dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K088388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubajová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 162, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1946
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/280/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/280/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(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 (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca") :
Margita Zubajová, nar. 15.11.1946, trvale bytom Liptovská Porúbka 162, 033 01 Liptovský Hrádok,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Žiline, č.k.: 2OdK/280/2019, zo dňa 10.09.2019, bol vyhlásený
konkurz Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: : Margita Zubajová, born 15.11.1946, Liptovská Porúbka 162, 033 01 Liptovský
Hrádok our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Žilina, proc. no: .:
2OdK/280/2019 dated on 10.09.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Žiline bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published in Commercial Bulletin no. 179/2019 zo dňa
17.09.2019. The bunkruptcy was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
LICITOR recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej
závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh,
poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej
je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
2015/848 z 20.05.2015 o konkurznom konaní.

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 time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The
lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and
the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EC) No. 2015/848 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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.

LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubajová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 162, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1946
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/280/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/280/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Margita Zubajová, nar. 15.11.1946, trvale bytom Liptovská
Porúbka 162, 033 01 Liptovský Hrádok, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový
účet na ktorý možno skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.:
2OdK/280/2019, ktorým je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: IBAN: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

K088390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kucka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novákova 568/20, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/226/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Kucka, nar. 13.09.1977, bytom Novákova 568/20, 036 01 Martin, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19,
010 01 Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K088391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Regálová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 0, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1982
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. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/228/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/228/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR, správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 9OdK/205/2019
na majetok dlžníka: Zuzana Regálová, nar. 24.11.1982, bytom 034 01 Ružomberok, oznamuje, že konkurz sa
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Žiline, 30.09.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K088392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Kašuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 375, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka
Pohľadávka voči poisťovni Kooperativa poisťovňa, a.s., so sídlom Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava vo výške
26,82 EUR - nespotrebované poistné vyplývajúce z poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu
spôsobenú prevádzkou motorového vozidla číslo 6582329072.

K088393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok 034 01, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/174/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/174/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 1OdK/174/2019 zo dňa 11.6.2019, ktoré bolo zverejnené v
OV č.116/2019 dňa 18.6.2019, bol na majetok dlžníka Anna Ferencová, nar. 23.10.1982, trvale bytom
Ružomberok, 034 01 Ružomberok, vyhlásený konkurz a do funkcie správcu bola ustanovená JUDr. Eva
Plichtová, PhD., so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ust. § 167v ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí vtedy,
ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosti, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sp.zn. 1OdK/174/2019 neprihlásil svoju
pohľadávku žiadny veriteľ, správca v zmysle ust. § 167v ods.2) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Anna
Ferencová, nar. 23.10.1982, trvale bytom Ružomberok, 034 01 Ružomberok, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn. 1OdK/174/2019 zrušuje.
V Dolnom Kubíne dňa 29.09.2019

JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K088394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Končeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/146/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/146/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Veronika Končeková, nar. 19.8.1994, bytom na Kameni 6148/1, 036 01
Martin, zverejňuje súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
Typ
Porad.
súpisovej
číslo
zložky
1.

Hnuteľná
vec

Všeobecná konkurzná podstata

-

Popis majetku

Osobné motorové vozidlo Továrenská značka: RENAULT MEGANE SCENIC
JA/JA0NN5, ŠPZ: MT008EX, VIN: 1JA0NN521263876, Druh vozidla: osobné, Druh
karosérie: AC Combi, Farba:Červená, Kategória: M1, Rok výroby: 2000

spouvl.
podiel
úpadcu

súpisová
hodnota

1/1

500 €

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca

K088395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Berger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Asmolova 2006/82, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/897/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/897/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19. 09. 2019, sp. zn. 5OdK/897/2019, ktoré bolo zverejnené
v OV č. 186/2019 dňa 26. 09. 2019 bol na dlžníka Roman Berger, nar. 03. 06. 1976, trvale bytom gen.
Asmolova 2006/82, 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. 09. 2019

K088396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlkolenská Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/33/2015 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/33/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Vo veci vyhláseného konkurzného konania na majetok úpadcu majetok Silvia Vlkolenská, Boženy Němcovej
959/59, 990 01 Veľký Krtíš, dát. nar.: 25.04.1976, týmto správca v súlade s ust. § 101 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 Návrh konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov:

Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K/33/2015 zo dňa 18.05.2015, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 96/2015, dňa 22.05.2015, bol vyhlásený konkurz na úpadcu, Silvia Vlkolenská, rodená
Meszárošová, Boženy Nemcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš, dát. nar.: 25.04.1976 (ďalej len „Úpadca“) a do
funkcie správcu bola ustanovená Mgr. Katarína Milanská, J. Kozáčeka 146/13, 960 01 Zvolen.

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2K/33/2015 zo dňa 04.09.2015, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 174/2015 dňa 10.09.2015 bola Mgr. Katarína Milanská odvolaná z funkcie správcu a do
funkcie bola ustanovená spoločnosť Prvá arbitrážna k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 795
364, (ďalej len „Správca“).

Veritelia Úpadcu
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V súlade so zákonom stanovenými náležitosťami si v konkurznom konaní veriteľ Slovenská sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, (ďalej len ako „Slovenská sporiteľňa, a.s.“) uplatnil svoju
pohľadávku voči Úpadcovi, a to prihláškou zabezpečenej pohľadávky, zapísanej do zoznamu pohľadávok pod
por. č. 1, ktorá bola čiastočne uspokojená na základe Rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa zo dňa
10.11.2017 vo výške 4 906,74 t. j. vo výške 73 percentuálnych bodov z celkovej výšky prihlásenej zabezpečenej
pohľadávky.

Vzhľadom na skutočnosť, že sa na základe Rozvrhu výťažku pre zabezpečeného veriteľa zo dňa 10.11.2017
nepodarilo uspokojiť celú zabezpečenú pohľadávku veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., bude jej zvyšok vo výške
1.947,51 Eur uspokojovaný ako nezabezpečená pohľadávka.

Výťažok zo speňaženia majetku a pohľadávky proti podstate
Celková výška príjmov, vrátane zostatku na bankovom účte úpadcu je vo výške 1 762,84 €.

Celková výška uplatnených pohľadávok proti podstate v konkurznom konaní, vrátane odmeny správcu a súdneho
poplatku je vo výške 336,26 €.

Suma určená na uspokojenie veriteľov podľa konečného rozvrhu výťažku 1 426,58 €.

Rozvrhová časť

Celková
suma

Veriteľ
Slovenská
a.s.
Spolu

zistená Výška
neuspokojenej
pohľadávky

časti Suma určená
pohľadávok

na

uspokojenie

zistených

sporiteľňa,
13 559,79 €
13 559,79 €

1 947,51 €
1 947,51 €

1 426,58 €
1 426,58 €

Správca v súlade s § 101 ods. 1 ZKR, určuje zástupcovi veriteľov lehotu 15 dní odo dňa zverejnenia návrhu
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov na jeho schválenie.

Prvá arbitrážna, k.s.
správca Úpadcu
Ing. Vojtech Švantner, komplementár

K088397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ONLY 2U a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 851 740
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/13/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/13/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731,
správca úpadcu: ONLY 2U a.s., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 44 851 740 týmto
v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok boli správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,
BEGBIE,

s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.
s.r.o.

IČO
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676
36 638 676

Ulica
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP
Nám. SNP

Číslo
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

Obec
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen
Zvolen

PSČ
960 01
960 01
960 01
960 01
960 01
960 01
960 01
960 01
960 01
960 01

Štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

Prihlásená suma – Celková suma
1.099,81€
1.099,81€
1.099,81€
1.099,81€
435,73 €
418,76 €
403,44 €
387,02 €
370,59 €
354,17 €

LawService Recovery, k.s., správca

K088398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Sroka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 247/21, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/786/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/786/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii úpadcu:
Pavel Sroka, nar. 03.08.1966, bytom L. Novomeského 247/21, 979 01 Rimavská Sobota.
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca
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K088399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 215/16, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/899/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/899/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka - Helena Danková, nar. 05. 04. 1984, trvale bytom Továrenská 215/16, 976 31
Vlkanová, 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 telefonickom nahlásení na
tel. č. 0915 959 993 alebo po e-mailovom nahlásení na adrese akpekar@seznam.cz.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K088400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Danková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 215/16, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/899/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/899/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka - Helena Danková, nar. 05. 04. 1984, trvale bytom Továrenská 215/16, 976 31
Vlkanová, týmto 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 oznamujem 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.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K088401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Berger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Asmolova 2006/82, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/897/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/897/2019
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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 Berger, nar. 03. 06. 1976, trvale bytom gen. Asmolova 2006/82, 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: SK68 0900 0000 0051 6211 3545.
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.

Rimavská Sobota, 27.09.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.

K088402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Berger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
gen. Asmolova 2006/82, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1976
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/897/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/897/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu Roman Berger, nar. 03.
06. 1976, trvale bytom gen. Asmolova 2006/82, 960 01 Zvolen (ďalej len „Úpadca“) oznamujem, že na majetok
úpadcu bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.09.2019, sp. zn. 5OdK/897/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019 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 Berger, nar. 03. 06. 1976, trvale bytom gen. Asmolova 2006/82, 960 01 Zvolen (hereinafter referred to
as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská Bystrica of 19.09.2019, ref.
No. 5OdK/897/2019, published in the Commercial report No. 186/2019 of 26.09.2019 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
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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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right (§ 29 sec.2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care (§ 29 sec. 5 BRA).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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, 27.09.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., trustee of the bankrupt
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K088403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Mútňanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/51/2016 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/51/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Lucia Fabriciusová, so sídlom J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica ako správca úpadcu: Eva
Mútňanová, nar. 10.12.1959, bytom Lúčna 2647/5, 977 03 Brezno týmto, v súlade so záväzným pokynom
príslušného orgánu, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku vo
vlastníctve úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 213/2016 dňa 07.11.2016 pod položkou K025164, por. č. 1. až 23, aktualizovaný zverejnením v Obchodnom
vestníku č. 46/2017 dňa 07.03.2017 pod položkou K005012.
Ide o nasledovný majetok:
I.

NEHNUTEĽNOSTI

Por.č. Popis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Súpisová
hodnota
Eur

POZEMOK: parc. E KN č. 220/2 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 38 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
31,67
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská,
na LV č. 2705
POZEMOK: parc. E KN č. 223/1 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 31 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
12,92
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská,
na LV č. 2707
POZEMOK: parc. E KN č. 216 Zastavané plochy a nádvoria
o výmere 10 m2, zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor
8,33
katastra, pre Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská,
na LV č. 2704
POZEMOK: parc. E KN č. 309/3 Záhrady o výmere 414 m2,
zapísané u Okresného úradu Brezno, odbor katastra, pre 345,00
Okres Brezno, Obec Valaská, kat. úz. Valaská, na LV č. 2704
POZEMOK: parc. E KN č. 1807/1 Trvalé trávnaté porasty o
výmere 335799 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
19,37
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1673
POZEMOK: parc. E KN č. 1813 Orná pôda o výmere 319083
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
127,84
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1673
POZEMOK: parc. E KN č. 1814 Orná pôda o výmere 9618
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
3,85
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1815/1 Zastavané plochy a
nádvoria o výmere 6172 m2, zapísané u Okresného úradu
29,67
Rimavská sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská
sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1815/2 Zastavané plochy a
nádvoria o výmere 574 m2, zapísané u Okresného úradu
2,76
Rimavská sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská
sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1817 Ostatné plochy o výmere
4492 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
21,60
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1818 Trvalé trávne porasty o
výmere 16970 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská

v

Deň
zapísania

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel

Poznámka

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/24

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/12

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

vlastníctvo
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výmere 16970 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
0,98
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1819 Ostatné plochy o výmere
2682 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
12,89
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1820/1 Orná pôda o výmere 14766
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
5,92
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1820/2 Orná pôda o výmere 25374
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
10,17
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. E KN č. 1822/2 Orná pôda o výmere 36018
m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota, odbor
14,43
katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa, kat. úz.
Hnúšťa, na LV č. 1648
POZEMOK: parc. C KN č. 2650/5 Lesné pozemky o výmere
241384 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
212,76
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. C KN č. 2650/9 Lesné pozemky o výmere
52782 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
46,52
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. C KN č. 2650/10 Lesné pozemky o výmere
114674 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
101,07
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1805 Lesné pozemky o výmere
103362 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
91,10
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1806/1 Lesné pozemky o výmere
71482 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
63,00
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1810 Lesné pozemky o výmere
16741 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
14,75
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1823/1 Lesné pozemky o výmere
989 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská sobota,
0,87
odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec Hnúšťa,
kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686
POZEMOK: parc. E KN č. 1823/101 Lesné pozemky o
výmere 810 m2, zapísané u Okresného úradu Rimavská
0,71
sobota, odbor katastra, pre Okres Rimavská sobota, Obec
Hnúšťa, kat. úz. Hnúšťa, na LV č. 1686

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Deň vydania: 03.10.2019

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

07.11.2016

vlastníctvo
úpadcu

1/624

-

Podmienky ponukového konania:
Vyššie uvedený nehnuteľný majetok sa speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí osobitne pre katastrálne
územie Valaská (nehnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1. – 4.) a osobitne pre
katastrálne územie Hnúšťa (nehnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 5. – 23.).
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0902 052 432 alebo e-mailom na adrese:
ak.fabriciusova@gmail.com.
·
·

záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: JUDr. Lucia
Fabriciusová, J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica, č.k. 4K 51/2016 v jednej neporušenej
uzatvorenej obálke s označením „Ponuka konkurz – neotvárať“;
lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky a končí posledným
dňom lehoty o 13:00 hod.. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca
akceptovať;
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najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť 100% ponúkanej kúpnej
ceny na účet vedený v Tatra banka, a.s. č. ú. SK201100 0000 0029 4904 5263 s poznámkou: meno,
priezvisko alebo obchodné meno záujemcu - záloha. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote
v prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať;
záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom
z obchodného registra (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu s vyhlásením, že správca jeho osobné údaje bude spracúvať pre účely
ponukového konania, pre potreby uzavretia zmluvy a zákonnej archivácie. Záujemca je povinný v ponuke
uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny, telefonický kontakt a čestné vyhlásenie
záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom
v obchodnom vestníku;
správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Otváranie obálok urobí správca v kancelárii správcu, pričom o tomto úkone sa spíše zápisnica. Správca
vyhodnotí obdržané ponuky najneskôr v lehote 20 dní od otvorenia obálok s ponukami s tým, že správca
vyhodnotí ako úspešnú ponuku s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou nie nižšou ako 100% súpisovej
hodnoty ponúkaného majetku;
správca je povinný v lehote vyhodnotenia ponúk (20 dní od otvorenia obálok) oboznámiť zástupcu
veriteľov s došlými ponukami a ich vyhodnotením, ktorý je oprávnený neudeliť súhlas so speňažením
majetku úspešnému záujemcovi. V prípade neudelenia súhlasu so speňažením majetku zástupcom
veriteľov správca celé ponukové kolo zopakuje;
správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnotenia
ponúk všetkých záujemcov. Neúspešným záujemcom budú nimi zaplatené zálohy na kúpnu cenu vrátené
do 3 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk;
v prípade, že záujemca s najvyššou ponukou od svojej ponuky odstúpi, správca predá inzerovaný majetok
úpadcu ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, prípadne sa správca rozhodne, že celé ponukové
kolo zopakuje. Odstupujúcemu záujemcovi vzniká povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty úpadcu
zmluvnú pokutu vo výške 100,00 €, pričom o takto stanovenú zmluvnú pokutu je SKP povinný ponížiť
vratku ponúkanej kúpnej ceny odstupujúcemu záujemcovi. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu
správcovi konkurznej podstaty sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute;
správca má vyhradené právo neprijať žiadnu ponuku a ponukové konanie zopakovať.

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K088404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timeková Katarína Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská 231/82, 992 01 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/776/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/776/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Iná majetková hodnota

popis

suma Súpis.
hodnota
Pohľadávka voči Okresný súd Banská Bystrica - preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných 500 ,- 500,- €
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu
€

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K088405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimegová Laura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 648/55, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/938/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/938/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Laura Šimegová, nar. 13.07.1989, bytom Majerský rad 648/55, 963 01
Krupina, obchodné meno: Laura Šimegová, Majerský rad 648/55, 963 01 Krupina, IČO: 46 442 693 oznamuje, že
dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín v pondelok až piatok 8,00 –
12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadanie do spisu je potrebné
vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: f.vavrac@gmail.com.
JUDr. František Vavráč, správca

K088406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimegová Laura
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerský rad 648/55, 963 01 Krupina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Vavráč
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/938/2019 S1373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/938/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie správcu o bankovom účte, na ktorý je možné zložiť preddavok na trovy konania pri popretí
pohľadávky.
JUDr. František Vavráč, správca dlžníka Laura Šimegová, nar. 13.07.1989, bytom Majerský rad 648/55, 963 01
Krupina, obchodné meno: Laura Šimegová, Majerský rad 648/55, 963 01 Krupina, IČO: 46 442 693, týmto
v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ods. 19 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje všetkým veriteľom v konkurznom konaní č. 2OdK/938/2019, že preddavok na trovy konania pri
popretí pohľadávky iných veriteľov je možné zložiť na bankový účet vedený v Tatrabanka, a.s., pobočka
Banská Bystrica, IBAN: SK18 1100 0000 0026 2013 1297, pričom variabilným symbolom bude číslo popretej
pohľadávky v zozname.
Zoznam pohľadávok bude veriteľom k nahliadnutiu v kancelárii správcu. Nahliadnutie do zoznamu treba dohodnúť
vopred na e-mail adrese správcu: f.vavrac@gmail.com.
Popretie pohľadávky iného veriteľa je účinné, len ak je podané u správcu na predpísanom tlačive do uplynutia
lehoty na popieranie pohľadávok a zároveň ak bude v tej istej lehote na vyššie uvedený účet zložený preddavok
na trovy konania, pričom 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 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. František Vavráč, správca

K088407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oštromová Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Rimava 1068/34, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1962
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/731/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/731/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

insolva debt solutions, k.s., správca dlžníka Lýdia Oštromová

K088408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Machovičová Henrieta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 449/268, 962 23 Očová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/810/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/810/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000, zo dňa 29. 5. 2000, o konkurznom konaní, ako správca
vyššieoznačeného úpadcu, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 23.09.2019, č.
k. 2OdK/810/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, announce you, that bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate by Order of
the District Court Banská Bystrica, proc. No: 2OdK/810/2019, dated on 23.09.2019.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2019, dňa
30.09.2019. Dňom 01.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This Order of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 188/2019, on
30.09.2019. The bankruptcy was declared on 01.10.2019.
V zmysle Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „ZKR"), veritelia úpadcu môžu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Robert Antal, Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, 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. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je
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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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. 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.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the creditors
of the debtor are allowed to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address Mgr. Robert Antal, seated Ul. Kláry
Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, Slovak republic. In case registrations are not delivered on time, these will
be considered as claims included in bankruptcy, but the creditors will not be allowed to exercise the voting rights
and other rights associated with lodged claims. A secured creditor of a home loan is entitled to lodge the claim
only if the loan for housing is already payable in full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank
was already lodged. Creditor´s claim arising in the future or depending on the fulfillment of certain conditions, or
creditor´s claim applying against another person as a debtor, and at the same time claims secured by security
right applicable to the estate of debtor, are allowed to be lodged in the same way. The registration has to be filled
in a particular registration form and has to contain the requirements stated by the law, otherwise these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings.
Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny
dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky, celková suma pohľadávky a podpis. V prihláške
podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo
podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
The basic elements of registration is the information about the name, surname and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim, total amount of claim and
signature of the registration. Claims depending on the fulfillment of certain conditions have to contain the basis on
which the claim shall arise or the condition on which the claim is dependent.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
If application of claims doesn´t fulfill the requirements stated by the law or is not signed or dated, these claims will
not be considered as claims in bankruptcy proceedings. The trustee or the court is not obliged to ask creditor for
amending or repairing the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
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 registration form shall be divided into principal and interest. Interests shall be
distributed in accordance with the legal cause. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is
not logged in the euro, amount of the claim will be determined by bankruptcy trustee 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 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 in accountancy.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 and the trustee in writing about the stated
representative notified, 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.
Registration form delivered to trustee or District court can not be corrected or changed.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is dedicated to foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the Debtor
business documentation.

Mgr. Robert Antal
správca

K088409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marko Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1977
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/540/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/540/2019
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 MK Recovery, k.s, adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Kamil Marko, nar. 20. 10. 1977, trvale
bytom Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Kamil Marko - HYPERDOM.EU, s
miestom podnikania Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO – 37595814 zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. 167t.
Na základe tejto skutočnosti správca v zmysle ust. § 167v odst.1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Kamil Marko, nar. 20. 10. 1977,
trvale bytom Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, obchodné meno: Kamil Marko - HYPERDOM.EU, s
miestom podnikania Okružná 1851/4, 974 04 Banská Bystrica, IČO – 37595814, zrušuje.

V Banskej Bystrici, dňa 30.09.2019
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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MK Recovery, k.s. Správca

K088410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubovčík Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cerovo 275, 962 52 Cerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/673/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/673/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Kubovčík Peter, nar.: 12.11.1974, trvale
bytom: Cerovo 275, 962 52 Cerovo, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Peter Kubovčík KUROMA, miesto podnikania: Fatranská 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 41882393, spisová značka
5OdK/673/2019 S1893 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

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

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ods. 1
ZKR).

K088411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusnák Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Venevská 767 / 2, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1945
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moyzesa 33/5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/697/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/697/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., značka správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Nám.
Štefana Moyzesa 5, Banská Bystrica 97401, ako správca dlžníka: Rusnák Štefan, nar.: 08.12.1945, trvale
bytom: Venevská 767/2, Veľký Krtíš 99001, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Štefan Rusnák,
miesto podnikania: Venevská 767/2, Veľký Krtíš 99001, IČO: 37270893, spisová značka 4OdK/697/2019
S1893 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.
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Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ods. 1
ZKR).

K088412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1778/16, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/919/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/919/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka Anton Harvan,
narodený 09.04. 1971, trvale bytom Vrbová 1778/16, 977 03 Brezno – Mazorníkovo., ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 4OdK/919/2019-12 zo dňa 20.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the Anton Harvan, narodený 09.04. 1971, trvale bytom Vrbová 1778/16, 977 03 Brezno
– Mazorníkovo, Slovakia, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica No. 4OdK/919/2019-12 dated of 20th of September 2019 bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa
27.09.2019. Dňom 28.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was Publisher Journal 187/2019 on 27th of September 2019.
Bankruptcy was declared of 28th of September 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
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3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva . Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ) .
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku .
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Mgr. Martina Vaculčíková, Nám. Štefana Moysesa 30/2,
974 01, Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – Mgr. Martina Vaculčíková, Nám.
Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, Slovakia, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
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8. 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).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
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

398

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
V Banskej Bystrici, dňa 30.09.2019
In Banská Bystrica, on 30th of September 2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca konkurznej podstaty
Mgr. Martina Vaculčíková ,trustee

K088413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grosmanová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1978
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/814/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/814/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie na popieranie pohľadávok veriteľov
KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, správca
úpadcu Lucia Grosmanová, nar. 12.12.1978, trvale bytom Vladimíra Clementisa 198, 981 01 Hnúšťa –
Likier, (ďalej len „Úpadca), ako správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.: 2OdK/814/2019,
že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Tatra banke, a.s., č. ú.: 2920911244/1100, IBAN:
SK87 1100 0000 0029 2091 1244 , BIC: TATRSKBX. Kaucia sa skladá v sume 350,00 EUR s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
V Bratislave, dňa 30.09.2019
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KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K088414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1778/16 1778/16, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/919/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/919/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martina Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1925, správca dlžníka Anton
Harvan, narodený 09.04. 1971, trvale bytom Vrbová 1778/16, 977 03 Brezno – Mazorníkovo, oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia, majú právo dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku, nahliadať do správcovského spisu v kancelárii na adrese: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská
Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00. Žiadosti na zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo na tel. čísle:
0901 919 180, emailom: vaculcikova@agbr.sk.
V Banskej Bystrici, dňa 30.09.2019
Mgr. Martina Vaculčíková
správca dlžníka

K088415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvan Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1778/16 1778/16, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/919/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/919/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka: Anton
Harvan, narodený 09.04. 1971, trvale bytom Vrbová 1778/16, 977 03 Brezno – Mazorníkovo, v súlade s ust. §
32 ods. 7 písm. b) zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje
veriteľom, že preddavok na trovy konania v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu
pohľadávok veriteľmi možno skladať na bankový účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK09 0900
0000 0051 5610 6330, VS: 49192019, do poznámky prosím uviesť „konkurz Anton Harvan“.
V zmysle § 32 ods. 19 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
V Banskej Bystrici, 30.09.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K088416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Prôčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Bzenica - Bukovina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/864/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/864/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/864/2019, zo dňa 04.09.2019 (zverejnenie v OV
174/2019), bol na majetok úpadcu Alena Prôčková, nar. 05. 04.1963, trvale bytom Bzenica - Bukovina 238, 966
01 Bzenica - Bukovina, na korešpondenčnej adrese Ulica A. Jiráska 29, 984 01 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

K088417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Prôčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Bzenica - Bukovina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/864/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/864/2019
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 Alena
Prôčková, nar. 05. 04.1963, trvale bytom Bzenica - Bukovina 238, 966 01 Bzenica - Bukovina, 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:
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

401

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

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.

K088418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Opálený Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica továrenská 315 / 27, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/296/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca ponúka v prvom ponukovom konaní na predaj pohľadávku úpadcu, a to:

Por.
Hodnota
Popis pohľadávky
Právny stav
č.
v€
pohľadávka dlžníka vo výške 3.200,- € voči dlžníkovi: Nikolas Oláh, nar.
Právoplatný a vykonateľný trestný rozkaz Okresného
1.
24.11.1991, trvale bytom J. Francisciho 2611/1A, Lučenec, titulom
3.200,súdu Lučenec č. k. 22T/190/2014-43 z 9.10.2014
náhrady škody

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. Dušan Paulík, správca, Kukučínova 18, 974 01
Banská Bystrica, v zalepenej obálke s označením „KONKURZ, 4OdK/296/2019, NEOTVÁRAŤ“. Prihliada sa iba
na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú odplatu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu,
číslo účtu v tvare IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.

Budúcim vlastníkom speňažovaného majetku sa môže stať len osoba, ktorá ponúkne najvyššiu odplatu. 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 odplaty v eurách. Záujemcovia musia k ponuke predložiť 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).

JUDr. Dušan Paulík, 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

402

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

K088419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 594/57, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1976
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/918/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/918/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Anna Čonková, nar. 29.08.1976, trvale bytom Sklárska 594/57, 987 01 Poltár, Slovenská republika oznamujeme,
že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn. 2OdK/918/2019 zo dňa
18.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2019 zo dňa 26.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Anna Čonková, born 29.08.1976, res. Sklárska 594/57, 987 01 Poltár, Slovak Republic our duty
is to inform you, that District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/918/2019 on the 18.09.2019 and promulgated in
the Commercial bulletin No. 186/2019 from 26.09.2019 proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously
appointed our company as the trustee of the debtor.
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.
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.
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 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „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. 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. 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 (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 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. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 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. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
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 (§ 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).
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 (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Banskej Bystrici/In Banská Bystrica, 30.09.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K088420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 594/57, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1976
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/918/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/918/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca dlžníka Anna Čonková, nar. 29.08.1976, trvale bytom Sklárska
594/57, 987 01 Poltár týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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 zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „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.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „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 zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „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."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."

V Banskej Bystrici, dňa 30.09.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K088421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szendrei František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 437, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1980
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/836/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/836/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: František Szendrei Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Hlavná 437, 981 01 Hnúšťa IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 17.06.1980 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 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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Sp. zn. správcu: 4OdK/836/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/836/2019

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

V Bratislave, dňa 30.09.2019

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

K088422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szendrei František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 437 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1980
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/836/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/836/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: František Szendrei Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Hlavná 437, 981 01 Hnúšťa IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 17.06.1980 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno
správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo
kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/836/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/836/2019

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Tehelná 189, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou na
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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adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk,
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.

prípadne

V Bratislave, dňa 30.09.2019

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

K088423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zita Hlošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 3003, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/613/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/613/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zmena súpisových hodnôt súpisových položiek všeobecnej podstaty

Číslo
Súpis. zložka
súpisovej
majetku
položky

Identifikácia

Súpisová
Podstata hodnota v
€

1.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 6213 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Záhrady,
číslo parcely 191 o výmere všeobecná 1 863,52 €
304 m2, podiel 1/1, výmera
podielu 304 m2

2.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 1530 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Záhrady,
číslo parcely 2751 o výmere všeobecná 11,07 €
1974 m2, podiel 1/10,
výmera podielu 197,4 m2

3.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 2386 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Trvalý
trávny porast, číslo parcely všeobecná 201,69 €
2749/2 o výmere 6845 m2 ,
podiel 1/3 = 2 281,66 m2

4.

5.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

Nehnuteľná
vec,

LV č. 2386 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Záhrady,
číslo parcely 2750/2 o
všeobecná 213,10 €
výmere 7232 m2, podiel
1/3, výmera podielu 2
410,66 m2
LV č. 7383 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Trvalý
trávny porast, číslo parcely
všeobecná 351,71 €
3141/1 o výmere 24 354

Dátum a dôvod zápisu
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a

Poznámka
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo

Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo

Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo

Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa

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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3141/1 o výmere 24 354
m2, podiel 1/6, výmera
podielu 4 059 m2
LV č. 7383 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Trvalý
trávny porast, číslo parcely
všeobecná 7,10 €
3141/2 o výmere 492 m2,
podiel 1/6, výmera podielu
82 m2
LV č. 4270 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Orná
pôda, číslo parcely 4491 o
všeobecná 12,11 €
výmere 2467 m2, podiel
1/18, výmera podielu
137,05 m2

6.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

7.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

8.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

9.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

10.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

11.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

12.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

13.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

14.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 8476 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Zastavaná
plocha, číslo parcely 5360/3 všeobecná 539,44 €
o výmere 88 m2, podiel 1/1,
výmera podielu 88 m2

15.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 8478 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Zastavaná
plocha, číslo parcely 5360/4 všeobecná 144,06 €
o výmere 47 m2, podiel 1/2,
výmera podielu 23,5 m2

16.

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 6056 Kú - Nová Baňa,
okres Žarnovica, Záhrady,
číslo parcely 107/1 o
všeobecná 8,85 €
výmere 26 m2, podiel 1/18,
výmera podielu 1,44 m2

Nehnuteľná
vec,
pozemok

LV č. 6056 Kú - Nová Baňa,
okres Žarnovica, Záhrady,
číslo parcely 107/3 o
všeobecná 361,33 €
výmere 1061 m2, podiel
1/18, výnera podielu 58,94
m2

17.

LV č. 6056 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Záhrady,
číslo parcely 4164 o výmere všeobecná 1 087,05 €
3192 m2, podiel 1/18,
výmera podielu 177,33 m2
LV č. 381 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Zastavané
plochy, číslo parcely 4163 o
všeobecná
výmere 212 m2, podiel
4/72, výmera podielu 2,94
m2
LV č. 4070 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Orná
pôda, číslo parcely 3942/7 o
všeobecná
výmere 2240 m2, podiel
1/2, výmera podielu 1 120
m2
LV č. 380 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Orná
pôda, číslo parcely 6242 o
všeobecná
výmere 1 667 m2, podiel
4/36, výmera podielu 46,30
m2
LV č. 380 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Trvalý
trávny porast, číslo parcely
všeobecná
6243 o výmere 1923 m2,
podiel 4/36, výmera podielu
53,41 m2
LV č. 8476 - Kú Nová Baňa,
okres Žarnovica, Trvalý
trávny porast, číslo parcely
všeobecná
5352/1 o výmere 356 m2,
podiel 1/1, výmera podielu
356 m2

78,20 €

131,93 €

833,50 €

961,50 €

2 182,28 €

Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava
Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava

Deň vydania: 03.10.2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo

Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo

Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č. 24/2019
zo dňa 23.09.2019, znalkyňa
Ing. Marta Čabová, Fiľakovo
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica
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LV č. 381 - Kú Nová Baňa,
Nehnuteľná okres Žarnovica, rodinný
vec, rodinný dom na parcele č. 4163,
všeobecná 40,56 €
dom
súpisné číslo 303, podiel
4/72
Suma
celkom

Položka prevzatá z návrhu
na konkurz, zistené na
základe informácie z
Geodetického a
kartografického ústavu
Bratislava

Deň vydania: 03.10.2019
Cena určená na základe
znaleckého posudku č.
146/2019 zo dňa 24.09.2019, vš
.hodn. spoluvl. podielu 17,61
Eur, zaokrúhlenie 22.95 Eur,
znalec Ing. Štefan Pastierovič,
Banská Bystrica

9 029,00 €

Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty
V Banskej Bystrici, dňa 30.09.2019

K088424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Pufflerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, korešpondenčná
adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1959
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – I. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Anna Pufflerová, nar. 09.02.1959, trvale bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča,
korešpondenčná adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica č.k. 2OdK/350/2019-12 zo dňa 05.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku číslo 74, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 15.04.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie nasledujúcich súpisových zložiek majetku podliehajúcich konkurzu na majetok
Dlžníka, a to:
Spoluvlastnícke podiely Dlžníka na pozemkoch, ktorých zápis do súpisu majetku konkurznej podstaty
(všeobecnej podstaty) bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 188, časti Konkurzy a reštrukturalizá-cie, zo dňa
30.09.2019 pod publikačnou značkou K087054 (každá zo súpisových zložiek majetku ďalej len „Podiel“ a viaceré
z nich ďalej len „Podiely“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že vyhlasované ponukové konanie sa týka nasledovných
Podielov (ponuka môže byť podaná výhradne na kúpu individuálnych Podielov, ponuky na kúpu niektorého
z podielov podmienené kúpou iného z nich nie sú prípustné):
Pozemky
1. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 14224, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 344, parcelné číslo:920, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 3,55;
2. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 6610, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 344, parcelné číslo:921, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 1,65;
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3. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:941/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 0,19;
4. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4797, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:941/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,16;
5. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 15161, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:946/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová
hodnota [EUR]: 3,79;
6. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 14176, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 346, parcelné číslo:946/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,49;
7. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 786, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 383, parcelné číslo:386, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 1,31;
8. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 6498, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 296/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 8,11;
9. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5131, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1070/102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,88;
10. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4033, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1070/402, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,69;
11. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4645, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 437, parcelné číslo: 1179/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,79;
12. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2119, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 476, parcelné číslo:469, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 1,96;
13. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 990, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 479, parcelné číslo:759, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 360/87480,
súpisová hodnota [EUR]: 0,91;
14. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4509, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 480, parcelné číslo:500, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/360, súpisová
hodnota [EUR]: 5,63;
15. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 3655, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 481, parcelné číslo:251/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová
hodnota [EUR]: 4,56;
16. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2012, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 494, parcelné číslo:489, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 1,86;
17. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 29, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 494, parcelné číslo:547, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 0,03;
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18. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2673, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 494, parcelné číslo:882, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 2,47;
19. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4513, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 495, parcelné číslo:845, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/360, súpisová
hodnota [EUR]: 5,63;
20. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 367, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 497, parcelné číslo:385, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/18, súpisová hodnota [EUR]: 0,63;
21. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1095, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 498, parcelné číslo:95, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1920/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 4,10;
22. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4445, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 499, parcelné číslo:312, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60, súpisová
hodnota [EUR]: 16,65;
23. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 6343, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 527, parcelné číslo:435, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180, súpisová
hodnota [EUR]: 7,92;
24. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 20161, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 694, parcelné číslo:319, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 100,67;
25. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 66, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 741, parcelné číslo:286, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 0,11;
26. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2409, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:313, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 4,01;
27. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 3185, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:470, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 5,30;
28. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 572, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:700, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,13;
29. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1450, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:760, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 2,41;
30. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4631, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:887, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 7,71;
31. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 8820, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:956, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 2/270, súpisová
hodnota [EUR]: 14,68;
32. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3251,štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:1049/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,74;

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

412

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

33. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:1049/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,01;
34. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2263, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:1101, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 0,52;
35. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5315, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo: 1249/101, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 2/270, súpisová hodnota [EUR]: 1,21;
36. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13126, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 975, parcelné číslo:1049/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 29,17;
37. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3079, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 975, parcelné číslo: 1249/201, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 2/270, súpisová hodnota [EUR]: 6,84;
38. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 10581, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 982, parcelné číslo:1263/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,36;
39. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 42657, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 982, parcelné číslo:1267/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 1,46;
40. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5997, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 982, parcelné číslo:1268, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,21;
41. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 2466, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 983, parcelné číslo:1263/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,82;
42. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 4168, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 983, parcelné číslo:1267/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/900, súpisová hodnota [EUR]: 1,40;
43. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 997, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 422/102, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 4,98;
44. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 135, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 422/202, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 0,67;
45. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1603, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 531/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 8,00;
46. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 26, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 612/103, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 0,13;
47. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 75, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 612/203, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 0,38;
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48. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1122, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 662/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 5,60;
49. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 252, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 704/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,17;
50. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 544, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 747/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 2,72;
51. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1636, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 873/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 8,17;
52. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 625, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1063/103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,43;
53. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 877, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1063/303, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,60;
54. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1011, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1116/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/45, súpisová hodnota [EUR]: 0,69;
55. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3366, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1265/103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 2,30;
56. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2900, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1270/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/45, súpisová hodnota [EUR]: 1,98;
57. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 2545, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 988, parcelné číslo: 1271/103, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/45, súpisová hodnota [EUR]: 1,74;
58. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 2560, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1063/203, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,85;
59. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 164, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1063/403, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,05;
60. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 279, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1265/203, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,10;
61. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 963, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1270/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900,
súpisová hodnota [EUR]: 0,32;
62. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1078, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 989, parcelné číslo: 1271/203, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,36;

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

414

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

63. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 821, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo:702, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,14;
64. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4217, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo: 1090/4, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,72;
65. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3324, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1037, parcelné číslo: 1142, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,57;
66. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 68, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1038, parcelné číslo: 1090/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,11;
67. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1980, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1038, parcelné číslo: 1090/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 3,30;
68. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 236, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1038, parcelné číslo: 1090/5, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,39;
69. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 13830, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 901, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová
hodnota [EUR]: 12,79;
70. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1299, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1050/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,16;
71. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 103, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1050/3, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,01;
72. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1338, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1102, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,17;
73. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1138, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1249/102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,14;
74. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4640, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1039, parcelné číslo: 1264/102, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/243, súpisová hodnota [EUR]: 0,59;
75. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 4406, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo:1050/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/243, súpisová hodnota [EUR]: 5,43;
76. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 679, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1050/4, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 0,84;
77. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 881, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1249/202, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 1,09;
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78. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 38, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1264/202, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 0,05;
79. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 111, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1040, parcelné číslo: 1264/302, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243,
súpisová hodnota [EUR]: 0,14;
80. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1700, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1045, parcelné číslo:1260/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/27, súpisová hodnota [EUR]: 1,94;
81. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1871, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1046, parcelné číslo:1260/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/27, súpisová hodnota [EUR]: 20,79;
82. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 949, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo:251/5, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60, súpisová
hodnota [EUR]: 3,55;
83. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1107, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 345/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,02;
84. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1262, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 479/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,17;
85. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1201, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 499/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,11;
86. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 597, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 558/101, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,55;
87. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 335, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 581/101, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,31;
88. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 247, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 581/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,23;
89. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 309, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 768/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,29;
90. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 374, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 833/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,05;
91. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1261, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 884/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,17;
92. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1176, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1091/101, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,15;
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93. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 1239, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1091/301, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,16;
94. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 986, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1143/1, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/60, súpisová hodnota [EUR]: 0,13;
95. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1619, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1157, parcelné číslo: 1237/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 1,50;
96. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 4431, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1175, parcelné číslo:334/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 22,13;
97. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1145, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1175, parcelné číslo: 481/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45,
súpisová hodnota [EUR]: 5,72;
98. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 91, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1207, parcelné číslo:603, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1920/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 0,34;
99. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1006, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1209, parcelné číslo:626/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/81, súpisová
hodnota [EUR]: 2,79;
100. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 267, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1209, parcelné číslo: 626/3, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/81,
súpisová hodnota [EUR]: 0,74;
101. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 5224, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1211, parcelné číslo:669/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 640/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 6,52;
102. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1470, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1217, parcelné číslo: 769, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 7,34;
103. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 1944, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1217, parcelné číslo: 771, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/45, súpisová
hodnota [EUR]: 9,71;
104. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 15602, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1229, parcelné číslo: 924/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 640/115200,
súpisová hodnota [EUR]: 19,48;
105. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4522, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1229, parcelné číslo: 1122/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 640/115200, súpisová hodnota [EUR]: 0,77;
106. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 3521, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1229, parcelné číslo: 1236/2, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 640/115200, súpisová hodnota [EUR]: 0,60;
107. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 12408, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1249, parcelné číslo:1070/202, spoluvlastnícky podiel
dlžníka: 1/180, súpisová hodnota [EUR]: 20,68;
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108. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 285, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1249, parcelné číslo: 1070/302, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,47;
109. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 562, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1249, parcelné číslo: 1070/502, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/180,
súpisová hodnota [EUR]: 0,94;
110. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 682, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1252, parcelné číslo: 1091/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 3,41;
111. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 66, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1252, parcelné číslo: 1091/401, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 0,33;
112. druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 850, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1316, parcelné číslo: 558/201, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/60,
súpisová hodnota [EUR]: 3,18;
113. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 4497, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 1324, parcelné číslo:1090/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/180, súpisová hodnota [EUR]: 0,77.

Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho konkrétnych Podielov) sa stane
každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote desať (10) kalendárnych dní odo dňa faktického zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Podielu alebo Podielov s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia.
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Pufflerová – Podiely na nehnuteľnostiach“; a
b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Podielu alebo
Podielov, ktorých sa ponuka týka, na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky; číslo
účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 235019 a správou pre prijímateľa „záloha
PK Pufflerová - Podiely na nehnuteľnostiach“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Podielu alebo Podielov identifikovaným a za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej
ponuke, podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí (i) nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia alebo (ii) prejavia
záujem o kúpu niektorého z Podielov podmienenú kúpou iného z nich sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
Podielov (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) konkrétneho Podielu,
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konkrétnych Podielov alebo všetkých Podielov spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad
„mám záujem o kúpu spoluvlastníckych podielov dlžníka Anna Pufflerová na nasledovných nehnuteľnostiach: 12.
druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 2119, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia:
Priechod, číslo listu vlastníctva: 476, parcelné číslo:469, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/243, súpisová hodnota
[EUR]: 1,96; 31.druh: parcela registra "E" -Orná pôda, výmera [m2]: 8820, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 974, parcelné číslo:956, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
2/270, súpisová hodnota [EUR]: 14,68 a 41. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 2466, štát:
SR, obec: Priechod, názov katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 983, parcelné číslo:1263/2,
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/900, súpisová hodnota [EUR]: 0,82“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za každý Podiel tvoriaci predmet ponuky zvlášť vyjadrenú číslom i slovom v mene
euro (v prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vo vzťahu ku
niektorému z Podielov tvoriacich predmet ponuky vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená
podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) 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]);
f) 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) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu všetkých Podielov, o
nadobudnutie ktorých má záujemca záujem.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa jeho osobná ohliadka nevykonáva.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá
kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 100 % súpisovej hodnoty príslušného Podielu.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny vo vzťahu ku každému Podielu samostatne, vykoná vyhodnotenie podaných
ponúk a určí víťaznú ponuku vo vzťahu ku každému Podielu zvlášť (ďalej len „Víťazná ponuka" a záujemca,
ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“), o čom správca vyhotoví
zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu vo vzťahu k totožnému Podielu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň kedy
Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8. tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – všetky Podiely, ktorých sa týkali Víťazné ponuky podané Úspešným záujemcom;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť predmet kúpy na kupujúceho,
a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa jeho Víťaznej ponuky
(všetkých jeho Víťazných ponúk);
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d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho pripadajúca na predmet kúpy sa v plnom
rozsahu započítava s kúpnou cenou za predmet kúpy, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy podá
na príslušný orgán katastra nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po jej uzavretí najneskôr však
v lehote 1 mesiaca od uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých
rovnopisoch zmluvy a správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do
katastra nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci, pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci má právo na jeho náhradu zo strany kupujúceho, (iv) predmet kúpy sa
predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť a v akom stojí a leží v čase
uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického stavu predmetu kúpy (resp.
nehnuteľností, ku ktorým sa Podiely tvoriace predmet kúpy vzťahujú) alebo akejkoľvek ich časti voči
predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani
právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a
Správca (bez vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením
povinnosti) podľa výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia
určí ďalšiu víťaznú ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné
postupovať podľa predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 50% zo súčtu všetkých kúpnych
cien za Podiely uvedených v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety
započítať so zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13. tohto oznámenia)
vráti zloženú zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K088425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Pufflerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča, korešpondenčná
adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1959
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/350/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/350/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – I. kolo
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Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
Anna Pufflerová, nar. 09.02.1959, trvale bytom Obec Slovenská Ľupča, 976 13 Slovenská Ľupča,
korešpondenčná adresa Javorová 50, 900 42 Dunajská Lužná (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica č.k. 2OdK/350/2019-12 zo dňa 05.04.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku číslo 74, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 15.04.2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 druhej vety v spojení s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
aplikovateľnom na konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie nasledujúcich súpisových zložiek majetku podliehajúcich konkurzu na majetok
Dlžníka, a to:
Podiel dlžníka na spoločnej nehnuteľnosti Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva Priechod
(IČO: 00 623 458) zapísanej na listoch vlastníctva vedených príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom
pre okres Banská Bystrica, obec Priechod, katastrálne územie Priechod pod číslami 607 a 719, ktorej zapísanie
do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188,
časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.09.2019, pod publikačnou značkou K087056 (ďalej len „Podiel na
spoločnej nehnuteľnosti“).
Pre vylúčenie pochybností Správca uvádza, že Podiel na spoločnej nehnuteľnosti zodpovedá, a vyhlasované
ponukové konanie sa týka, podielov Dlžníka na pozemkoch uvedených nižšie:
1. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
2. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
3. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
4. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
5. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
6. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
7. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
8. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
9. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7425;
10. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
11. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
12. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
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13. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky 14. podiel dlžníka: 1/7425;
14. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
15. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
16. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/7425;
17. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
18. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
19. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
20. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
21. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
22. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
23. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
24. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/9900;
25. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 7745, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1187, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/19800;
26. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 398242, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1200, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
27. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 98264, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1232, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
28. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 13823, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1257, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
29. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 1178, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1258, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/19800;
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30. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 31238, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1259, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
31. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 10926, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1262, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
32. druh: parcela registra "E" -Lesný pozemok, výmera [m2]: 3373, štát: SR, obec: Priechod, názov katastrálneho
územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 607, parcelné číslo:1274, spoluvlastnícky podiel dlžníka: 13/19800;
33. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
34. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
35. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
36. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/7425;
37. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
38. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
1/9900;
39. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 9808, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/1, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800;
40. druh: parcela registra "E" -Trvalý trávny porast, výmera [m2]: 5918, štát: SR, obec: Priechod, názov
katastrálneho územia: Priechod, číslo listu vlastníctva: 719, parcelné číslo: 170/2, spoluvlastnícky podiel dlžníka:
13/19800.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti) sa stane každý subjekt, ktorý najneskôr v lehote desať (10) kalendárnych dní odo dňa faktického
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika) písomnú ponuku na kúpu Podielu na spoločnej nehnuteľnosti s náležitosťami podľa bodu 4. tohto
oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s označením „PK Pufflerová – Podiel na spoločnej
nehnuteľnosti“; a
b) zloží (v zmysle ust. § 167p ods. 1 ZKR) zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu (IBAN):
SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 235019 a správou pre prijímateľa „záloha PK Pufflerová
- PSN“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
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ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia)
a nedôjde k situácii podľa bodu 8. tohto oznámenia, zaväzuje sa uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej
predmetom bude predaj Podielu na spoločnej nehnuteľnosti za kúpnu cenu uvedenú v jeho víťaznej ponuke,
podľa bodov 9. a 10. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Podielu na spoločnej nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné číslo, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, ako aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla
a adresy elektronickej pošty, ktorú používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým
konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu podielu
dlžníka Anna Pufflerová na spoločnej nehnuteľnosti Urbárskeho združenia pozemkového spoločenstva
Priechod zapísanej na listoch vlastníctva vedených príslušným okresným úradom, katastrálnym odborom pre
okres Banská Bystrica, obec Priechod, katastrálne územie Priechod pod číslami 607 a 719, ktorej zapísanie do
súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 30.09.2019, pod publikačnou značkou K087056“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za Podiel na spoločnej nehnuteľnosti vyjadrenú číslom i slovom v mene euro (v
prípade rozdielu medzi údajom uvedeným číslom a slovom má prednosť údaj uvedený slovom);
d) 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 1.(b) tohto oznámenia;
e) 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]);
f) 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) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Podielu na spoločnej
nehnuteľnosti.
5. S ohľadom na predmet ponukového konania sa jeho osobná ohliadka nevykonáva.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena, pričom
Správca má právo odmietnuť všetky ponuky; Správca v každom prípade odmietne ponuky, v ktorých ponúknutá
kúpna cena nedosiahne úroveň aspoň 100 % súpisovej hodnoty Podielu na spoločnej nehnuteľnosti (168,78
EUR).
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“),
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu) ponúknu viacerí záujemcovia,
o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Účastníci ponukového konania predložením ponuky berú na vedomie skutočnosť, že za podmienok
stanovených ust. § 167r ZKR majú oprávnené osoby so súhlasom dlžníka právo (a) vykúpiť kedykoľvek a
ktorúkoľvek časť majetku z konkurznej podstaty za cenu stanovenú znaleckým posudkom a (b) vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradia správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom. Skončením ponukového konania podľa predchádzajúcej vety sa považuje deň kedy
Správca vyhotoví zápisnicu o otvorení a vyhodnotení ponúk podľa bodu 7. tohto oznámenia.
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9. Pokiaľ oprávnené osoby neuplatnia právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa bodu 8 tohto
oznámenia, Správca do dvadsiatich (20) dní po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej
zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany - (i) Dlžník (konajúc Správcom) ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy - Podiel na spoločnej nehnuteľnosti;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán - (i) záväzok predávajúceho previesť Podiel na spoločnej nehnuteľnosti na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že - (i) zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava na kúpnu
cenu Podielu na spoločnej nehnuteľnosti, (ii) návrh na vklad vlastníckeho práva podľa zmluvy sa zaväzuje podať
na príslušný orgán katastra nehnuteľností kupujúci bez zbytočného odkladu po uzavretí, najneskôr však v lehote 1
mesiaca od uzavretia zmluvy, (iii) náklady spojené s osvedčením podpisov predávajúceho na všetkých
rovnopisoch zmluvy a správny poplatok spojený s konaním o povolení vkladu vlastníckeho práva podľa zmluvy do
katastra nehnuteľností v plnom rozsahu znáša a platí kupujúci, pokiaľ predmetné náklady alebo správny poplatok
z akéhokoľvek dôvodu zaplatí predávajúci má právo na jeho náhradu zo strany kupujúceho, (iv) Podiel na
spoločnej nehnuteľnosti sa predáva v stave, v akom si ho kupujúci mohol v rámci ponukového konania ohliadnuť
a v akom stojí a leží v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne faktického
stavu nehnuteľností tvoriacich spoločnú nehnuteľnosť alebo akejkoľvek ich časti voči predávajúcemu žiadne práva
ani nároky, najmä, avšak nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť
(ďalej len „Zmluva“).
10. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v lehote desiatich (10) kalendárnych
dní odo doručenia predmetnej zásielky doručil štyri rovnopisy Zmluvy podpísané zo strany Úspešného záujemcu.
Pokiaľ sa Správca a Úspešný záujemca nedohodnú inak, po podpise Zmluvy zo strany Správcu, budú tri
rovnopisy Zmluvy odoslané na korešpondenčnú adresu Úspešného záujemcu uvedenú v ponuke spolu s výzvou
aby Úspešný záujemca bez zbytočného odkladu po doručení rovnopisov Zmluvy najneskôr však do jedného
mesiac od jej podpisu zo strany Správcu podal na príslušný Okresný úrad katastrálny odbor návrh na vklad
vlastníckeho práva podľa Zmluvy do katastra nehnuteľností.
11. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 10. prvej vety tohto oznámenia,
Úspešný záujemca stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a
Správca (bez vplyvu na práva voči takémuto Úspešnému záujemcovi vzniknuté v súvislosti s nesplnením
povinnosti) podľa výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia
určí ďalšiu víťaznú ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 9. a 10., alebo (b) ak nebude možné
postupovať podľa predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
12. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 10. tohto oznámenia je povinný zaplatiť
Správcovi Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny
uvedenej v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej vety započítať so
zloženou zábezpekou na kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (13. tohto oznámenia) vráti zloženú
zábezpeku zníženú o zmluvnú pokutu.
13. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K088426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červíková Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Župkov 116 116, 966 71 Župkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1974

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. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/76/2018 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/76/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Označenie úpadcu: Irena Červíková, nar.12.08.1974, trvale bytom Župkov 116, 966 71 Župkov
Sp. zn. súdu: 5OdK/76/2018
Sp. zn. správcu: 5OdK/76/2018 S1666

1. Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Irena Červíková, nar.12.08.1974, trvale bytom Župkov
116, 966 71 Župkov, ktorý vediem pod sp. zn. správcovského spisu, č. k. 5OdK/76/2018 S1656, kde som bola do
funkcie správcu ustanovená uznesením tunajšieho súdu zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 23.05.2018,
čiastka 98/2018, č.k. K035172, týmto zverejňujem tento konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V predmetnom konkurze si prihlásili 3 nezabezpečení veritelia pohľadávky v sume 1203,79 EUR (ďalej len
“veritelia”), a pohľadávky boli zistené vo výške 1203,79 EUR.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
následne dňa 07.09.2018 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 173/2018.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –
Po ukončení exekučných konaní previedol zamestnávateľ Základná škola, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica na účet
správcu pre konanie sumu 820,5 EUR dňa 25.06.2019.

2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 1203,79 EUR
Suma zistených pohľadávok: 1203,79 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 820,5 EUR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 412,87 EUR (12 mesiacov po 30 eur paušálna náhrada za vedenie
spisu – 360 eur, poštovné 2 eur, odmena správcu speňažovanie 5% z pohľadávky+DPH – 49,23 eur, súdny
poplatok 0,2% - 1,64 eur)
Suma na rozvrhnutie:

407,63 EUR ( 33,86 % z prihlásených pohľadávok)

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:
Veriteľ
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Stredoslovenská energetika, a.s. – späťvzatie zo dňa
17.04.2019 v časti 50,85 eur a 96 eur
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

Prihlásená
pohľadávka v EUR
130,72

Zistená pohľadávka Na rozvrhnutie v Neuspokojené
v EUR
EUR
130,72
44,26
86,46

1003
70,07

1003
70,07

663,36
339,64
23,73

46,34

V Banskej Bystrici dňa 25.09.2019
...............................................
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K088427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendrei Maroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 365, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/304/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/304/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Maroš Sendrei, nar. 19. 04. 1977, trvale bytom Jilemnického 365, 981 01 Hnúšťa týmto v zmysle § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Maroš Sendrei, nar. 19. 04. 1977, trvale
bytom Jilemnického 365, 981 01 Hnúšťa, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K088428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárového Víťazstva 380 / 7, 984 01 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1971
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/639/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/639/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Alžbeta Radičová Sídlo/ Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Februárového Víťazstva 380/7, 991 22 Bušince IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 10.09.1971 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen.
Sp. zn. správcu: 4OdK/639/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/639/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Správcovi nebola do 90 dní od vyhlásenia konkurzu doručená prihláška od žiadneho veriteľa.
Na základe tejto skutočnosti správca podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Alžbeta Radičová, nar. 10. 09. 1971, trvale bytom Februárového Víťazstva 380/7, 991 22
Bušince, na korešpondenčnej adrese J. Vargu 4, 984 01 Lučenec, uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica č. k. 4OdK/639/2019 zo dňa 24.06.2019, končí z dôvodu zistenia, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Alžbeta Radičová, nar. 10. 09. 1971,
trvale bytom Februárového Víťazstva 380/7, 991 22 Bušince, na korešpondenčnej adrese J. Vargu 4, 984 01
Lučenec zrušuje.
V Bratislave, dňa 30.09.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K088429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širkovce 8, 980 02 Širkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1966
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/734/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/734/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

V súlade 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“) oznamujeme, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyhlásenia dlžníka, ako aj zo zisťovania majetku správcom
v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom majetku, ktorý podlieha konkurzu a ktorý by bolo
možné speňažiť tak, aby po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia bolo možné uspokojiť náklady
speňaženia a aspoň časť pohľadávok prihlásených veriteľov, lebo hodnota zistenej nehnuteľnosti vo vlastníctve
dlžníka zapísanej na LV č. 1189 pre obec a katastrálne územie Širkovce, ako rodinný dom so súp. č. 8 na parc.
č. C KN 176, parc. č. C KN 175/1 – záhrada o výmere 388 m2, parc. č. C KN 175/2 – trvalý trávny porast
o výmere 1165 m2, parc. č. C KN 176 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 504 m2 v podiele 1/1, ako
hodnota obydlia bola pre potreby dražby správcom určená na sumu 9 000,- €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 30.09.2019

K088430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Demjénová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 584, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1988
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/498/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/498/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca dlžníka
Monika Demjénová, nar. 27. 06. 1988, trvale bytom Muránska 584, 980 61 Tisovec týmto v súlade s ust. §
167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 30.09.2019

K088431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babík Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 1547 / 7, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/307/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/307/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca
dlžníka: Róbert Babík, nar. 22. 03. 1965, trvale bytom Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné
meno - Róbert Babík, s miestom podnikania Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, IČO - 30190517
týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Róbert Babík, nar. 22. 03.
1965, trvale bytom Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, obchodné meno - Róbert Babík, s miestom
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

429

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

podnikania Malohontská 1547/7, 979 01 Rimavská Sobota, IČO - 30190517, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K088432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarábeková Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Baštou 758 / 1B, 962 02 Vígľaš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/692/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/692/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K088433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartolomej Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 717/4, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1966
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29.augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/173/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/173/2019
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 konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Bartolomej Štefan, nar. 25. 05. 1966, trvale bytom Mierová
717/4, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. 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“.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K088434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irgel Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 719 / 10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/892/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/892/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Robert Irgel, nar. 13.07.1975, trvale bytom Lesnícka 719/10, 969 01 Banská Štiavnica,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Robert Irgel, s miestom podnikania Lesnícka 719/10, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 37 397 214, oznamuje účastníkom konkurzu a ich zástupcom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, v
úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do 17:00 hod. Termín je
potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0918 628 240.

V Rimavskej Sobote, dňa 30.09.2019
JUDr. Marek Perdík, správca

K088435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Marton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Benku 1660/12, 977 03 Brezno - Mazorníkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lucia Fabriciusová
Sídlo správcu:
J. A. Komenského 18B, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/824/2019 S1801
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/824/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

I.

NEHNUTEĽNOSTI

Por.č. Popis

1.

2.

Súpisová
Deň
hodnota v
zapísania
Eur

STAVBY: rodinný dom súp. č. 1660 postavený
na parc. C KN č. 1749, zapísaný u Okresného
úradu Brezno, odbor katastra, pre Okres
Brezno, obec Brezno, kat. úz. Brezno, na LV č.
2946
POZEMKY: parc. C KN č. 1748 Záhrada
o výmere 464 m2, zapísané u Okresného úradu
13.000,00
Brezno, odbor katastra, pre Okres Brezno,

Dôvod
zapísania

Spoluvlastnícky
podiel

02.09.2019

vlastníctvo
úpadcu

1/3

02.09.2019

vlastníctvo
úpadcu

1/3

Poznámka

Dlžník si na obývateľnú vec
uplatnil
právo
nepostihnuteľnej hodnoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3.

obec Brezno, kat. úz. Brezno, na LV č. 2946
POZEMKY: parc. C KN č. 1749 Zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 154 m2, zapísané
u Okresného úradu Brezno, odbor katastra, pre
Okres Brezno, obec Brezno, kat. úz. Brezno,
na LV č. 2946

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019
obydlia

02.09.2019

vlastníctvo
úpadcu

1/3

Súpis vyhotovený ku dňu 30.09.2019

JUDr. Lucia Fabriciusová, správca

K088436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irgel Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesnícka 719 / 10, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/892/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/892/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca úpadcu: Robert Irgel, nar.
13.07.1975, trvale bytom Lesnícka 719/10, 969 01 Banská Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom Robert Irgel, s miestom podnikania Lesnícka 719/10, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 397 214
/ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 5OdK/892/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Robert Irgel, nar. 13.07.1975, trvale bytom Lesnícka 719/10, 969 01 Banská
Štiavnica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Robert Irgel, s miestom podnikania Lesnícka
719/10, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 37 397 214 / hereinafter only ,, the Bankrupt “/, our duty is to inform you
that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 5OdK/892/2019 bankruptcy was declared on
the Bankruptcy estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 24.09.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 24 of September 2019. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu: JUDr. Marek Perdík, Správca
konkurznej podstaty, Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy to the truste to the adress: JUDr. Marek Perdík, Debtor ́s trustee, Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, Slovakia. The registration has to provide information about the name, surname and the adress
of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction
of the claim from the bankrupt ́s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in
euro currency. Documents prooving the information provided which security is tied. The claim has to be registred
in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the
registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than
one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
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. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill 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 lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment 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 lodgment 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 lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Rimavskej
Sobote,
JUDr. Marek Perdík, správca (Debtor ́s trustee)

dňa

K088437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Šramel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudno nad Hronom 156, 966 51 Rudno nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/756/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/756/2019
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

433

30.09.2019

Obchodný vestník 191/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Typ súpisovej položky majetku: automobil AUDI A6 Avant, rok výroby 1998, čiernej farby, v nepojazdnom stave
Celková suma: 800,- €
Mena: Eur
Súpisová hodnota: 800,- €
Podstata: všeobecná
JUDr. Mário Keleti, advokát

K088438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fáber Gordana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Kremnička 197, 965 01 Stará Kremnička
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1993
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/766/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/766/2019
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 Gordana Fáber

K088439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Krupa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.Svobodu 1995/42, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/857/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/857/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka: Miroslav Krupa, nar. 14.03.1976, bytom Gen. Svobodu 1995/42, 96001 Zvolen , oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9,00 hod do
15,00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0915875198 .

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

K088440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Krupa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen.Svobodu 1995/42, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/857/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/857/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, Vám ako správca dlžníka :, Miroslav Krupa,
nar. 14.03.1976, bytom Gen. Svobodu 1995/42, 96001 Zvolen oznamujem, že uznesením Okresného súdu v
Banskej Bystrici, sp.zn.: 5OdK/857/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka .
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt: Miroslav Krupa, nar. 14.03.1976, bytom Gen. Svobodu 1995/42, 96001 Zvolen , /
hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská
Bystrica, No. 5OdK/857/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 26.09.2019
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 26. September2019. The bankruptcy was
declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len „ZKR“/ veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, so sídlom M.Rázusa 32, 98401 Lučenec, Slovenská republika.
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a
bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky
zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením
podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a
podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa
pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko
alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností,
ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške
sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the truste to the adress: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, M.Rázusa 32, 984
01 Lučenec, Slovenská republika. Each claim must be registred separately. The registration has to provide
information about the name, surname and the adress of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt,
the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the
amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests, the registration has to be filled in a
special registration form, which has to be dated and signed. The registration form can be found on the webside
www.justice.gov.sk. Credistors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in
the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Credistors
with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the
object to which security is tied. The claim has to be registred in euro currency. Documents prooving the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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information provided in the registration form have to be anclosed to the registration form. In case creditor does
not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic representative with an address or a seat in
a Slovak republic has to be stated. In case a non-financial claim is registered, an expert opinion stating the value
of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na
doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements state by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated will not be considered as claims in the bankruptcy. . The truste of the Court do
not have a duty to notify the creditor to ament or the correct the incorrect or the incomplet registration.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Lučenci, dňa 30.09.2019
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, truste of the bankrupt

K088441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mesík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská ulica 309/9 309/9, 976 11 Banská Bystrica - Selce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1973
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/522/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/522/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Miroslav Mesík Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Mlynská ulica 309/9, 976 11 Banská Bystrica - Selce, IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 18.11.1973 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava.

Sp. zn. správcu: 4OdK/522/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/522/2019

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
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V zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášky pohľadávky veriteľa TELERVIS PLUS, a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, SR,
doručenej správcovi dňa 20.09.2019, t. j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula dňa
12.07.2019, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovnú pohľadávku:

veriteľ: TELERVIS PLUS, a.s., Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, SR, IČO: 35717769
Pohľadávka vo výške 902,50 EUR
Právny dôvod vzniku pohľadávky: Dňa 26.10.2010 bola medzi spoločnosťou TELERVIS PLUS a.s., so sídlom
Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava 4 ako veriteľom a úpadcom ako spoludlžníkom uzavretá Zmluva o
spotrebiteľskom úvere č. 420102311. Na základe predmetnej Zmluvy bol dlžníkovi poskytnutý bezúčelový
hotovostný spotrebiteľský úver vo výške 700,- € za celkový úrok vo výške 20% z poskytnutej istiny, t.j. vo výške
140,- €. Za poskytnutie úveru si veriteľ účtoval odmenu vo výške 18% z poskytnutej istiny, t.j. 126,- €. Zmluvou sa
dlžník zaviazal celkovú čiastku vo výške 966,- € uhradiť v 13 mesačných splátkach a to v prvých 3 splátkach vo
výške 3,50,- € a vo zvyšných 10 splátkach vo výške 95,55,- €, pričom splatnosť prvej splátky bola dohodnutá na
10. deň po uzatvorení Zmluvy a splatnosť každej ďalšej splátky bola dohodnutá na 30. deň po splatnosti
predchádzajúcej splátky. Splátky 1.-3. pozostávajú z istiny vo výške 2,54,- €, z úroku vo výške 0,51,- € a odmeny
vo výške 0,45,- €, t.j. spolu 3,50,- €. Splátky 4. - 13. pozostávajú z istiny vo výške 69,24,- €, z úroku vo výške
13,85,- € a odmeny vo výške 12,46,- €, t.j. spolu 95,55,- €. Účastníci zmluvného vzťahu si dohodli v článku I.
celkovú úrokovú sadzbu vo výške 20% z istiny poskytnutého úveru, čo navrhovateľ považuje za primeranú sadzbu
v nebankovom sektore, nakoľko je tu zvýšené finančné riziko. Úpadca celkovo uhradil 60,62,- € na istinu, 1,53,- €
na úrok a 1,35,- € na odmenu, t.j. spolu 63,50,- €, pričom mu ostáva uhradiť 639,38,- € na istine, 138,47,- € na
zmluvnom úroku a 124,65,- € na odmenu, t.j. spolu 902,50,- €.
Poradie: iná pohľadávka

V Bratislave, dňa 30.09.2019

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

K088442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gášpár Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poštová 1218 / 99, 982 01 Tornaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/172/2019 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/172/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Návrh rozvrhu výťažku oddelenej podstaty veriteľa SR – Daňový úrad Banská Bystrica
Označenie úpadcu: Alexander Gášpár, nar. 24. 08. 1972, trvale bytom Poštová 1218/99, 982 01 Tornaľa;
Sp. zn. súdu: 4OdK/172/2019
Sp. zn. správcu: 4OdK/172/2019 S1656
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1. Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Alexander Gášpár, nar. 24. 08. 1972, trvale bytom
Poštová 1218/99, 982 01 Tornaľa; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Alexander Gášpár AG STAV, s miestom podnikania Poštová 1218/99, 982 01 Tornaľa, IČO: 40 732 452, týmto zverejňujem tento
rozvrh výťažku pre zabezpečeného veriteľa.
V predmetnom konkurze si prihlásil zabezpečenú pohľadávku zabezpečený veriteľ v sume 6383,23 EUR.
Zabezpečená pohľadávka bola zistená vo výške 6383,23 EUR.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
následne dňa 09.05.2019 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 88/2019.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –
Na základe ponukového konania bola uzatvorená kúpna cena so spoločnosťou - Slovak Estate s.r.o.,Tallerova 4,
811 02 Bratislava, ktorej predmetom bol súbor majetku zapísaný v súpise oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa v celku, kde kúpna cena bola uhradená dňa 14.09.2019 v sume 1281 EUR.

2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 6383,23 EUR
Suma zistených pohľadávok: 6383,23 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 1281 EUR
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 437,62 EUR (7 mesiacov po 30 eur paušálna náhrada za vedenie
spisu – 210 eur, poštovné 4,25 eur, notár 5,6 eur, odmena správcu speňažovanie 14%+DPH – 215,21 eur, súdny
poplatok 0,2% - 2,56 eur)
Suma na rozvrhnutie:

843,38 EUR (13,21 % z prihlásených pohľadávok)

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:

Prihlásená pohľadávka Zistená pohľadávka v Na rozvrhnutie v
v EUR
EUR
EUR

Veriteľ

Slovenská

republika

Daňový

úrad

Neuspokojené
EUR

Banská
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6383,23

843,38

5539,85

V Banskej Bystrici dňa 25.09.2019
...............................................
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K088443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chichová Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ratková 9, 982 65 Ratková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1972
Obchodné meno správcu:
Solutio insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/787/2019 S1907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/787/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

Solutio insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka Viera Chichová

K088444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Srnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stromová 6720/3, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1959
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/571/2019 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/571/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Stanislav Srnka Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Stromová 6720/3, 974 05 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 03.12.1959 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/571/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/571/2019

Iné zverejnenie
Oprava údajov zverejnených v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa 23.09.2019 pod č. podania K084558
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Správca dlžníka Stanislav Srnka, nar. 03.12.1959, trvale bytom Stromová 6720/3, 974 05 Banská Bystrica;
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Srnka, s miestom podnikania Stromová 6720/3, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 32 009 925, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica č. k.
4OdK/571/2019, týmto zrušuje „Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ“, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa
23.09.2019 pod č. podania K084558, a to z dôvodu, že neboli splnené podmienky na zrušenie konkurzu
z uvedeného dôvodu (správcovi bola v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu doručená prihláška
pohľadávok veriteľa dlžníka).

Konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Stanislav Srnka, nar. 03.12.1959, trvale bytom Stromová 6720/3, 974
05 Banská Bystrica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Srnka, s miestom podnikania
Stromová 6720/3, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 32 009 925, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.
4OdK/571/2019 zo dňa 04.06.2019, preto nebol zrušený a naďalej pokračuje.

V Bratislave, dňa 30.09.2019

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

K088445
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kopernický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Viničná cesta 6039 / 83, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/561/2018 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/561/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci dlžníka Peter Kopernický, nar. 06. 02. 1961, trvale bytom Viničná cesta 6039/83, 968 01 Nová
Baňa - Štále, týmto vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovný majetok dlžníka:

1. súpisová zložka majetku – nehnuteľnosť – rodinný dom
nachádzajúci sa v k. ú. Nová Baňa, obec: Nová Baňa, okres: Žarnovica;
evidovaný na LV 7920 ako stavba so súp. č. 6039,
postavený na parc. č. 3590,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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popis stavby: rodinný dom;
spoluvlastnícky podiel: 1/12;
odhadovaná hodnota: 3.000,- EUR;

Odôvodnenie:
Dlžník si uplatnil na 1. súpisovú zložku majetku nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zmysle § 166d ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZKR"). Podľa § 166d ods. 1 ZKR: Nepostihnuteľnou
hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s príslušenstvom vrátane prípadného
zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname majetku ako svoje obydlie.
Vzhľadom na citované ustanovenie a odhadovanú hodnotu vyššie uvedenejk nehnuteľnosti, nie je možné jej
speňaženie v konkurze.
Podľa § 167o ods. 2 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.
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.

K088446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mojžišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1448/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/930/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/930/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Mojžišová, nar. 14.11.1965, trvale bytom
Novozámocká 1448/28, 960 01 Zvolen, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 4OdK/930/2019 týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase od 08:0012:00 hod. a 12:30-14:30 hod. v kancelárii správcu na adrese: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica (po
predchádzajúcej dohode). Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421 917 822 724, +421 902 810 943 alebo elektronicky na e-mailovej
adrese: zivicka@advokat-pirsel.eu.
JUDr. Jana Živická, správca

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

s Nariadením Rady (ES/ č.

Invitation to lodge a claim for foreign creditor according to the Council Regulation (EC/ No. 1346/2000 of
29th May 2000 on insolvency proceedings).
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu: Jana Mojžišová, nar.
14.11.1965, trvale bytom Novozámocká 1448/28, 960 01 Zvolen, oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica zo dňa 20.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa 27.09.2019, č.k.
4OdK/930/2019, bol na majetok úpadcu vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Jana
Živická, správca konkurznej podstaty, Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty
as the trustee of bankrupt: Jana Mojžišová, born: 14.11.1965, address: Novozámocká 1448/28, 960 01
Zvolen is to inform you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the
decision of the District Court of Banská Bystrica dated on 20th of September 2019, which was announced
in the Commercial Bulletin No. 187/2019 from 27th of September 2019, No. 4OdK/930/2019 and
simultaneously JUDr. Jana Živická, bankruptcy trustee, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská
Bystrica, Slovak Republic was appointed as the bankruptcy trustee of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuralization
(hereinafter only as „the BRA”).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).

The claim, which is not the claim against the estate shall be apply by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty
úpadcu, so sídlom Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, SR, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 4OdK/930/2019 S 1777; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Banská Bystrica, so sídlom Skuteckého 28, 975 59 Banská
Bystrica, SR, k číslu konania 4OdK/930/2019 (§ 28 ods. 2 ZKR).
The lodgement shall be lodge in one counterpart by the bankruptcy trustee to the address: JUDr. Jana
Živická, bankruptcy trustee of the bankrupt, with the seat at Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic to the No. 4OdK/930/2019 S 1777, whereby the lodgement shall be delivered to the trustee in the
base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy; in one counterpart
the creditor shall deliver the lodgement also to the Okresný súd Banská Bystrica (District Court Banská
Bystrica), with the seat at Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
4OdK/930/2019 (§ 28 sec. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

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

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If such creditor does not register his secured claim in the base lodgement period, his security right will
not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected estate to
hande over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right could
be applied against the affected estate as a claim against the estate, which will be satisfied after satisfying
of all other claims against this estate (§ 28 sec. 8 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of the claim from the
general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.

Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
Slovak republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the
Slovak republic and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

After the expiration of the base lodgement period the trustee without undue delay submits to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
could not be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.

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

Banská Bystrica, 30.09.2019
JUDr. Jana Živická, správca

K088447
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Mojžišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 1448/28, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/930/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/930/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
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Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle §167l ods.5 v súvislosti s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

JUDr. Jana Živická - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jana Mojžišová, nar. 14.11.1965, trvale bytom
Novozámocká 1448/28, 960 01 Zvolen v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod
sp.zn. 4OdK/930/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky, číslo účtu vedený v Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK64 1100 0000 0029 3705 2458.
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.

JUDr. Jana Živická, správca

K088448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Edita Harvanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbová 1778/16, 977 03 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1973
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/595/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/595/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

RESKON, k.s., správca majetku dlžníka Edita Harvanová, nar. 05.11.1973, trvale bytom Vrbová 1778/16, 977 03
Brezno, konkurzné konanie vedené pred Okresným súdom Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/595/2019 týmto
oznamuje, že
NEHNUTEĽNOSŤ:
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvoria, výmera (m2): 423; okres: Brezno, štát: SR; názov katastrálneho
územia: Brezno, číslo LV: 755: parcelné číslo: 2023; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/20; súpisová hodnota
majetku: 300,00 € (zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
155/2019 dňa 13.08.2019, K070553),
nebola speňažená ani v 3. ponukovom konaní, a preto v súlade s § 167n ods. 1 druhá veta a § 167p ods. 2
ZKR prestala podliehať konkurzu.
Podľa § 167p ods. 2 ZKR zároveň platí, že ak o túto nehnuteľnosť prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
Po vylúčení tejto súpisovej zložky majetku sa v konkurznej podstate nenachádza žiadny majetok.
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RESKON, k.s.
V Lučenci, 30.09.2019

K088449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska Dlhá Lúka 123, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/613/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/613/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Halušková, nar. 01. 02. 1973, trvale
bytom Muránska Dlhá Lúka 123, 050 01 Revúca, obchodné meno - Denisa Halušková - Vyťažovacie
stredisko, s miestom podnikania Mierová 53/7, 050 01 Revúca, IČO – 37545311, na základe Uznesenia
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/613/2019 zo dňa 19.06.2019 týmto, v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 2 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 sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka : Denisa Halušková, nar. 01. 02. 1973, trvale bytom Muránska Dlhá Lúka 123, 050 01
Revúca, obchodné meno - Denisa Halušková - Vyťažovacie stredisko, s miestom podnikania Mierová 53/7,
050 01 Revúca, IČO – 37545311, sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Denisa Halušková, nar. 01. 02. 1973, trvale bytom Muránska
Dlhá Lúka 123, 050 01 Revúca, obchodné meno - Denisa Halušková - Vyťažovacie stredisko, s miestom
podnikania Mierová 53/7, 050 01 Revúca, IČO – 37545311, podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Zvolen 30.09.2019
Mgr. Katarína Milanská,správca

K088450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hunková Šárka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivničný rad 4972/4, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/682/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/682/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 11.07.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 132/2019 zverejnené Uznesenie, sp. zn.: 4OdK/682/2019 zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dňa 03.07.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Šárka Hunková, nar.: 20.08.1974, trvale
bytom: Pivničný rad 4972/4, 984 01 Lučenec a za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ondrej
Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „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.

V zmysle § 167v ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d.

Správca konkurznej podstaty na základe vykonaných šetrení a informácií poskytnutých dlžníkom zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Vzhľadom na uvedené, v súlade s § 167v ods. 1 ZKR správca konkurznej podstaty oznamuje, že konkurz
na majetok dlžníka Šárka Hunková, nar.: 20.08.1974, trvale bytom: Pivničný rad 4972/4, 984 01 Lučenec sa
končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K088451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halušková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska Dlhá Lúka 123, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/613/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/613/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Katarína Milanská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Denisa Halušková, nar. 01. 02. 1973, trvale
bytom Muránska Dlhá Lúka 123, 050 01 Revúca, obchodné meno - Denisa Halušková - Vyťažovacie
stredisko, s miestom podnikania Mierová 53/7, 050 01 Revúca, IČO – 37545311, na základe Uznesenia
Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 2OdK/613/2019 zo dňa 19.06.2019 týmto, v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov o z n a m
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u j e po zistení, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka : Denisa Halušková, nar. 01. 02. 1973, trvale bytom Muránska Dlhá Lúka 123, 050 01
Revúca, obchodné meno - Denisa Halušková - Vyťažovacie stredisko, s miestom podnikania Mierová 53/7,
050 01 Revúca, IČO – 37545311, sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz dlžníka: Denisa Halušková, nar. 01. 02. 1973, trvale bytom Muránska
Dlhá Lúka 123, 050 01 Revúca, obchodné meno - Denisa Halušková - Vyťažovacie stredisko, s miestom
podnikania Mierová 53/7, 050 01 Revúca, IČO – 37545311, podľa ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

Zvolen 30.09.2019
Mgr. Katarína Milanská,správca

K088452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zacharová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 106/55, 976 33 Poniky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/601/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/601/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovený za správcu dlžníka: Andrea Zacharová, nar.
16.01.1979, trvale bytom: Dolná ulica 106/55, 976 33 Poniky ( Uznesenie sp. zn. 5OdK/601/2019 zo dňa
12.06.2019, konkurz vyhlásený v OV č. 1170/2019 dňa 19.06.2019), týmto v zmysle ust. § 167j zák. č. 7/2005
Z.z. vyhotovuje súpis majetku všeobecnej podstaty:

Súpis
majetku
typ
súpisovej
zložky

peňažná
pohľadávka

Súpisová
popis súpisovej zložky
hodnota
Peňažné prostriedky z účtu dlžníka vedeného Poštovou bankou, a. s. v celkovej
sume 49,26 Eur. Celková výška ku dňu vyhlásenia konkurzu predstavovala sumu
214,26 Eur. V zmysle § 167h ods. 4 ZKR konkurzu nepodlieha majetok dlžníka,
ktorý nemožno postihnúť v exekúcií. Podľa § 104 ods. 1 Exekučného poriadku
exekúcií prikázaním pohľadávky z účtu v banke nepodliehajú prostriedky na účte
vo výške 165,- Eur.
49,26Eur

dátum
zápisu

§ 167h
ods.
1
04.07.2019 ZKR

JUDr. Ondrej Zachar
správca
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K088453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fortena s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jesenského 4707, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 624 683
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4R/3/2016 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4R/3/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu: S1731, správca úpadcu:
Fortena s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Jesenského 4707, 960 01 Zvolen, IČO: 36 624 683 týmto zverejňuje
doplnenie súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom
Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, FN: 36924 a, číslo zabezpečenej pohľadávky: 70, o nižšie
uvedené súpisové zložky majetku:
Peňažné pohľadávky:
Poradové číslo Meno a priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
pohľadávky
názov dlžníka
číslo
mesto
833

KOMUNÁLNA
Štefánikova
poisťovňa, a.s. Vienna
17
Insurance Group

- Dlžník - Dlžník - Dlžník
PSČ
Štát
IČO

Bratislava 81105

SR

31595545

- Suma
EUR

v

Mena

Právny
vzniku

dôvod

Súpisová
hodnota
EUR

v

Preplatok
2 215,91
2 215,91
EUR poistného
z
EUR
EUR
poistnej zmluvy

LawService Recovery, k.s., správca

K088454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prestavlky 264, 966 01 Prestavlky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/631/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/631/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Ondrej Oláh, nar. 22. 02. 1967, trvale bytom Prestavlky 264, 966 01 Prestavlky, bola do
kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vo výške 47,38 EUR po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote.

K088455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Ľ. Štúra 24, 94002 Nové Zámky) A. Trúchleho - Sytnianskeho 26 -,
962 62 Sása
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1971
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 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: 2OdK/508/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/508/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Ľubomír Bartoš, nar. 04.05.1971, trvale bytom A. Trúchleho –
Sytnianskeho 26, 962 62 Sása, korešpondenčná adresa Ľ. Štúra 24, 940 02 Nové Zámky ( ďalej len ,,dlžník “ ),
týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí. Oznámením v
Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K088456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Knopp
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Močiar 68, 969 82 Močiar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/474/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/474/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka Michal Knopp, nar. 19. 05. 1980, trvale bytom Močiar 68, 969 82 Podhorie,
korešpondenčná adresa: Priehrada 7447, 960 01 Zvolen, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Michal
Knopp, s miestom podnikania: Močiar 68, 969 82 Podhorie, IČO: 41 627 784, bola do kancelárie správcu
doručená prihláška veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951,
vo výške 47,05 EUR po uplynutí základnej 45-dňovej prihlasovacej lehoty.

K088457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 56/62, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/928/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/928/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Júlia Ružičková, nar. 26.3.1990, trvale bytom Partizánska 56/62, 966 81 Žarnovica,
korešpondenčná adresa: Dlhá 291/54, 972 45 Bystričany oznamuje veriteľom, že dňom zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod.
Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle: 048/4700060, alebo písomne na
adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na e-mailovej adrese: dusan.paulik@stonline.sk.
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JUDr. Dušan Paulík, správca

K088458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružičková Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 56/62, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/928/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/928/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Júlia Ružičková, nar. 26.3.1990, trvale bytom Partizánska 56/62, 966 81 Žarnovica,
korešpondenčná adresa: Dlhá 291/54, 972 45 Bystričany týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške
podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK61 1100 0000 0026 2409 8017, účet vedený v Tatra banka, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Dušan Paulík, správca

K088459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elemír Porteleky PORGAS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 2 / 167, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 307 045
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/50/2012 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/50/2012
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

VI. PEŇAŽNÁ HOTOVOSŤ ODOVZDANÁ ÚPADCOM

Deň odovzdania
27.9.2019

Suma v €
1.000,-

JUDr. Dušan Paulík, správca
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K088460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 540/13, 976 52 Čierny Balog - Pusté
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka :
Miroslav Eremiáš , nar. 27.11.1968, trvale bytom : Školská 54/11, 976 52 Čierny Balog-Pusté obchodné meno:
Miroslav Eremiáš, miesto podnikania: Školská 54/11, 976 52 Čierny Balog-Pusté, IČO: 51 409 950, oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/939/2019 zo dňa 23.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 date 20th May 2015, as the trustee of the
debtor : Miroslav Eremiáš, date of birth 27th of november 1968, adresse : Školská 54/11, 976 52 Čierny
Balog-Pusté, firm. Miroslav Eremiáš, Školská 54/11, 976 52 Čierny Balog-Pusté, 5 409 950 , duty is to
inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/939/2019 dated on 23th of
september 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa
30.09.2019.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 188/2019 on
30th of september 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, Slovak Republic.
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 zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods.3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
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BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Viera Cibulová, správca
JUDr. Viera Cibulová, trustee

K088461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eremiáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 540/13, 976 52 Čierny Balog - Pusté
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/939/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/939/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci konkurzu, vyhláseného uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/939/2019,
uverejneným v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.09.2019, na majetok dlžníka: Miroslav Eremiáš, nar.
27.11.1968, trvale bytom Školská 540/19, 976 52 Čierny Balog-Pusté, ochodné meno: Miroslav Eremiáš, miesto
podnikania : Školská 540/19, 976 52 Čierny Balog-Pusté, IČO: 51 409 950, že do správcovského spisu možno
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Nám. SNP70/36, Zvolen, II. poschodie, v pracovných dňoch, v čase od
8,00 hod so 14,00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť telefonicky, na tel. č. 0910 906531.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K088462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stančík Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265 / 60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/1135/2018 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/1135/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Označenie úpadcu: Marcel Stančík, nar. 08.01.1975, trvale bytom Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica
Sp. zn. súdu: 4OdK/1135/2018
Sp. zn. správcu: 4OdK/1135/2018 S1666

1. Všeobecná časť
Všeobecne o priebehu konkurzu
V právnej veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Marcel Stančík, nar. 08.01.1975, trvale bytom Ulica
Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Marcel Stančík,
s miestom podnikania Revúčka 88, 050 01 Revúca, IČO: 40 735 052, ktorý vediem pod sp. zn. správcovského
spisu, č. k. 4OdK/1135/2018 S1666, týmto zverejňujem tento konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených
veriteľov.
V predmetnom konkurze si prihlásili 4 nezabezpečení veritelia pohľadávky v sume 7069,33 EUR (ďalej len
“veritelia”), a pohľadávky boli zistené vo výške 7069,33 EUR.
Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
následne dňa 14.02.2019 zverejnený aj v obchodnom vestníku čiastka 32/2019.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
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Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne –
Na základe ponukového konania, ktorého výsledok bol zverejnený v OV čiastka 161/2019 dňa 21.08.2019 bola
uzatvorená kúpna zmluva na súbor majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty úpadcu v celku so
spoločnosťou Slovak Estate s.r.o.,Tallerova 4, 811 02 Bratislava a dňa 16.09.2019 došlo k úhrade kúpnej ceny
v sume 1131,58 EUR .

2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok: 7069,33 EUR
Suma zistených pohľadávok: 7069,33 EUR
Suma výťažku zo speňažovania: 1131,58 EUR
Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 497,96 EUR (10 mesiacov po 30 eur paušálna náhrada za vedenie
spisu – 300 eur, notár 5,6 eur, odmena správcu speňažovanie 14% z pohľadávky+DPH – 190,1 eur, súdny
poplatok 0,2% - 2,26 eur)
Suma na rozvrhnutie: 633,62 EUR ( 8,96 % z prihlásených pohľadávok)
Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:

Veriteľ

Prihlásená
EUR

pohľadávka

DÔVERA zdravotná poisťovňa,
a.s.
4883,38
Mesto Revúca
198,23
Sociálna poisťovňa
528,10
Slovenská konsolidačná, a.s.
1459,62

v Zistená
EUR

pohľadávka

v Na rozvrhnutie
EUR

v
Neuspokojené v EUR
4445,79

4883,38
198,23
528,10
1459,62

437,59
17,82
47,38
130,83

180,41
480,72
1328,79

V Banskej Bystrici dňa 25.09.2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K088463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krejsa Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275 / 8, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1970
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/667/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/667/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Hnuteľné veci
P. popis
rok
stav opotrebovanosti
č. hnuteľnej veci výroby

VIN č.

Ev. č.

miesto kde súpisová
sa
vec hodnota
nachádza
v EUR

Opotrebované – nespĺňa podmienky na cestnú
komunikáciu; vyhlásené z cestnej premávky;
evidenčné číslo a technický preukaz odovzdaný WF0FXXGBBFKB44755
RA233AX Jelšava
na OR PZ; stav tachometra: 480 000 km;
karoséria v zlom technickom stave; prasknutý
blok motora, vytláča olej
Spolu súpisová hodnota vyššie uvedených položiek spolu: 100,00 EUR
Osobné
motorové
1
vozidlo FORD 1993
SIERRA
2.3
Diesel

100,00

Súpisová hodnota: 100,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 10.09.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K088464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krejsa Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Armádna 275 / 8, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1970
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/667/2018 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/667/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 1. KOLO
Správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Krejsa, nar. 24. 01. 1970, trvale bytom Armádna 275/8, 049 16
Jelšava, týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
P. popis
rok
stav opotrebovanosti
č. hnuteľnej veci výroby
Osobné
motorové
1
vozidlo FORD 1993
SIERRA
2.3
Diesel

VIN č.

Ev. č.

miesto kde Súpisová
sa
vec hodnota
nachádza
v EUR

Opotrebované – nespĺňa podmienky na cestnú
komunikáciu; vyhlásené z cestnej premávky;
evidenčné číslo a technický preukaz odovzdaný WF0FXXGBBFKB44755
RA233AX Jelšava
na OR PZ; stav tachometra: 480 000 km;
karoséria v zlom technickom stave; prasknutý
blok motora, vytláča olej
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Spolu súpisová hodnota vyššie uvedených položiek spolu: 100,00 EUR

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Recovery
group, k. s., Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v zalepených a neporušených obálkach s označením:
„PONUKA VPK č. 1 – 5OdK/667/2018 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Osobné motorové vozidlo FORD SIERRA 2.3)
výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu
podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

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

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN:
SK43 8330 0000 0026 0140 1482, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pri úhrade zálohy
záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak
je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre
príjemcu treba uviesť „záloha Krejsa VPK1“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
riadne a včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk.
Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca
vyhotoví písomný záznam.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle +421 915 229 829 alebo mailom na
rg.spravca@gmail.com, prípadne po dohode so správcom osobne v kancelárii správcu. Na požiadanie správca
elektronicky zašle záujemcovi fotografie speňažovaného majetku.
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Recovery group, k. s.
správca
sa spoločnosť: Mgr. Zuzana Gregorová

K088465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Číž Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižovec 218 / 19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1959
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/163/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/163/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľné veci
P.
rok
popis hnuteľnej veci
stav opotrebovanosti
VIN č.
Ev. č.
č.
výroby
Osobné
motorové
Opotrebovaný
–
stav
1
1993
VF7N2F10000F12642 ZV155BH
vozidlo Citroën ZX
tachometra: 161.006 km
Prívesný vozík JSU P
2
2003 Opotrebovaný
U5SV060013R000183 ZV584YB
75.60 V
Spolu súpisová hodnota vyššie uvedených položiek spolu: 250,00 EUR

miesto kde sa vec Súpisová
nachádza
hodnota v EUR
Zvolen- Môťová

200,00

Zvolen- Môťová

50,00

Súpisová hodnota: 250,00 EUR
Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 10.09.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu: ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.

Recovery group, k. s.
za spoločnosť:
Mgr. Zuzana Gregorová, komplementár

K088466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Číž Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižovec 218 / 19, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1959
Obchodné meno správcu:
Recovery group, k. s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/163/2019 S1878
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/163/2019
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 súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

5OdK/163/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – 1. KOLO
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Číž, nar. 17. 03. 1959, trvale bytom Nižovec 218/19, 960 01
Zvolen, týmto v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania (ďalej „VPK“) na speňaženie súboru majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu, a to:
Hnuteľné veci
P.
rok
popis hnuteľnej veci
stav opotrebovanosti
VIN č.
Ev. č.
č.
výroby
Osobné
motorové
Opotrebovaný
–
stav
1
1993
VF7N2F10000F12642 ZV155BH
vozidlo Citroën ZX
tachometra: 161.006 km
Prívesný vozík JSU P
2
2003 Opotrebovaný
U5SV060013R000183 ZV584YB
75.60 V
Spolu súpisová hodnota vyššie uvedených položiek spolu: 250,00 EUR

miesto kde sa vec Súpisová
nachádza
hodnota v EUR
Zvolen- Môťová

200,00

Zvolen- Môťová

50,00

za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu
Predmetom VPK nie sú predmetné hnuteľné veci individuálne, ale speňažujú sa len spolu ako súbor
majetku.
Podmienky ponukového konania:
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku SR (pričom ponukové konanie sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
faktickom zverejnení v Obchodnom vestníku SR) osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: Recovery
group, k. s., Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v zalepených a neporušených obálkach s označením:
„PONUKA VPK č. 1 - 5OdK/163/2019 – NEOTVÁRAŤ“.
Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo, ak je záujemcom
fyzická osoba; obchodné meno, miesto podnikania a IČO, ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ;
názov, sídlo a IČO, ak je záujemcom právnická osoba)
špecifikácia majetku, o kúpu ktorého má záujemca záujem (Por. č. 1: Osobné motorové vozidlo Citroën
ZX, Por. č. 2: Prívesný vozík JSU P 75.60 V)
výška ponúkanej kúpnej ceny v mene Euro,
doklad o zaplatení zálohy na ponúknutú kúpnu cenu,
číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý je správca povinný vrátiť zloženú zálohu na ponúknutú kúpnu cenu
neúspešnému záujemcovi alebo na ktorý sa má záujemcovi vrátiť zložená záloha na ponúknutú kúpnu
cenu v prípade zrušenia ponukového konania zo strany správcu
podpis záujemcu

Prílohami ponuky musia byť:
·
·
·

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

Záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet správcu číslo IBAN:
SK43 8330 0000 0026 0140 1482, vedený vo Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky. Pri úhrade zálohy
záujemca uvedie ako variabilný symbol rodné číslo ak je záujemcom fyzická osoba-nepodnikateľ alebo IČO ak
je záujemcom fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu (poznámku, informáciu) pre
príjemcu treba uviesť „zaloha Číž VPK1“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet
najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie 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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Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu
riadne a včas. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti alebo
ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu. V prípade ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších
podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk.
Kritériom pre vyhodnocovanie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. O vyhodnotení ponúk správca
vyhotoví písomný záznam.
V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu
v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na uzavretie kúpnej zmluvy. V prípade, ak
záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote kúpnu zmluvu, zložená záloha prepadá v prospech konkurznej podstaty.
Bližšie informácie ohľadom ponukového konania je možné získať na tel. čísle +421 915 229 829 alebo mailom na
rg.spravca@gmail.com, prípadne po dohode so správcom osobne v kancelárii správcu. Na požiadanie správca
elektronicky zašle záujemcovi fotografie speňažovaného majetku.

Recovery group, k. s.
správca
sa spoločnosť: Mgr. Zuzana Gregorová

K088467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Patkaňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Festivalova 135/14, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/85/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/85/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

upresnenie súpisovej hodnoty majetku, zverejneného v OV č. 104/2019 dňa 31.5.2019
súp. pol. 1 - nehnuteľnosť
popis : dom súp. č. 47 na parc. 1155 CKN, zapísaný na LV č. 575 k.ú. Svidník
spoluvlastnícky podiel : 9/32
súpisová hodnota : 4.900,- EUR
súp. pol. 2 - nehnuteľnosť
popis : pozemok - parc. 1155 CKN - zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2, zapísaný na LV č. 574 k.ú.
Svidník
spoluvlastnícky podiel : 5/16
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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súpisová hodnota : 2.800,- EUR

K088468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., správcu so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu S1731,
správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 týmto
aktualizuje súpis všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 144/2018 zo dňa 27.07.2018
a v Obchodnom vestníku č. 166/2018 zo dňa 28.08.2018 v rozsahu nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Meno a priezvisko/ Dlžník
- Dlžník
názov dlžníka
ulica, číslo mesto

- Dlžník Dlžník
Dlžník - Štát
PSČ
IČO

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

Stredoslovenská

Pri Rajčianke

Žilina

01047

Slovenská

- Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
EUR
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 742,57
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 11/2015
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 12/2015
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 01/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 02/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 03/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 04/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 05/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 06/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 07/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 08/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 09/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 10/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 11/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
36442151
EUR obohatenia – poplatok za prístup do

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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distribučná, a.s.

2927/8

Žilina

01047

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri Rajčianke
Žilina
2927/8

01047

Slovenská
republika

36442151

republika

36442151

Deň vydania: 03.10.2019

EUR obohatenia – poplatok za prístup do
distribučnej sústavy 12/2016
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,48
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 01/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 02/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 03/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 04/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 05/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 06/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 07/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 738,49
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 08/2017
Nárok
na
vydanie
bezdôvodného
1 758,66
EUR obohatenia – poplatok za prístup do
EUR
distribučnej sústavy 05/2018
EUR

LawService Recovery, k.s., správca

K088469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MALICO s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 621 113
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2R/1/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/1/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

LawService Recovery, k.s., správcu so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, zn. správcu S1731,
správca úpadcu MALICO s.r.o. v konkurze, so sídlom Lukov 158, 086 05 Lukov, IČO: 46 621 113 týmto
aktualizuje súpis všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 144/2018 zo dňa 27.07.2018
a v Obchodnom vestníku č. 166/2018 zo dňa 28.08.2018 a rovnako súpis oddelenej podstaty zabezpečeného
veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, Bratislava, IČO: 31 318916, poradové číslo zabezpečených
pohľadávok: 1/O; 2/O; 3/O, súpis ktorej bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2018 zo dňa 27.08.2018
v rozsahu nižšie uvedených súpisových zložiek majetku:
Meno a priezvisko/ Dlžník
- Dlžník - Dlžník - Dlžník
názov dlžníka
ulica, číslo mesto PSČ
Štát
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.

Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri

- Dlžník
IČO

- Suma v
Mena Právny dôvod vzniku
EUR

Súpisová
hodnota
EUR

v

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

1 195,44
Preplatok za dodávku a distribúciu 1
195,44
EUR
EUR
elektriny_06/2018
EUR

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

1 257,00
Preplatok za dodávku a distribúciu 1
257,00
EUR
EUR
elektriny_07/2018
EUR

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

1 128,54
Preplatok za dodávku a distribúciu 1
128,54
EUR
EUR
elektriny_08/2018
EUR
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Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
energetika, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.
Stredoslovenská
distribučná, a.s.

Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
5891/4B
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
Pri
Rajčianke
2927/8
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Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

1 129,51
Preplatok za dodávku a distribúciu 1
129,51
EUR
EUR
elektriny_09/2018
EUR

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

956,80
EUR

EUR

Preplatok za dodávku a distribúciu
956,80 EUR
elektriny_10/2018

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

906,15
EUR

EUR

Preplatok za dodávku a distribúciu
906,15 EUR
elektriny_11/2018

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

1 085,58
Preplatok za dodávku a distribúciu 1
085,58
EUR
EUR
elektriny_12/2018
EUR

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

835,32
EUR

EUR

Preplatok za dodávku a distribúciu
835,32 EUR
elektriny_02/2019

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

918,92
EUR

EUR

Preplatok za dodávku a distribúciu
918,92 EUR
elektriny_03/2019

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

787,81
EUR

EUR

Preplatok za dodávku a distribúciu
787,81 EUR
elektriny_04/2019

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

2 717,42
úhrada odplaty
EUR
EUR
elektrickej energie

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

úhrada doplatku za
5 234,40
EUR elektrickej
energie
EUR
obnoviteľných zdrojov

Žilina

01047

Slovenská
republika

51865467

5 589,32
úhrada odplaty
EUR
EUR
elektrickej energie

Žilina

01047

Slovenská
republika

10
36442151 766,16
EUR

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

Žilina

01047

Slovenská
republika

36442151

za

za

dodávku 2
717,42
EUR
výrobu
5
234,40
z
EUR
dodávku 5
589,32
EUR

úhrada doplatku za výrobu
10
EUR elektrickej
energie
z
EUR
obnoviteľných zdrojov
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 06/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 07/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 08/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 09/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 10/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 11/2018
Nárok na vydanie bezdôvodného
1 758,66
1
EUR obohatenia – poplatok za prístup
EUR
EUR
do distribučnej sústavy 12/2018

LawService Recovery, k.s., správca

K088470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/734/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/734/2019
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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766,16

758,66

758,66

758,66

758,66

758,66

758,66

758,66
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Koky, nar. 09.02.1976, Suchoňova
3389/27, 058 01 Poprad, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Karpatská 3256/15,
058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod a 13:00 - 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K088471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/734/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/734/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Koky, nar. 09.02.1976, Suchoňova
3389/27, 058 01 Poprad, týmto v zmysle 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 môže veriteľ zložiť
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
2OdK/734/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K088472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Koky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/734/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/734/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

466

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Invitation to lodge a claim for foreign creditors

(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!“
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ján Koky, nar. 09.02.1976,
Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp.
zn.: 2Odk/734/2019, zo dňa 19.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ján Koky, nar. 09.02.1976, Suchoňova 3389/27, 058 01 Poprad (hereinafter only “the Debtor“),
my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 2Odk/734/2019 dated on
19/09/2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2019 dňa 25.09.2019.
Dňom 26.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 185/2019 on
25/09/2019. Bankruptcy was declared on 26/09/2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, SR.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

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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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA., správca
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, trustee

K088473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2019
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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JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav David, nar. 13.11.1964,
Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení
neskorších zmien oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, počas pracovných dní v úradných hodinách: 8:00 - 12:00 hod a 13:00 15:00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo
prostredníctvom emailu na info@eubankrupt.sk.
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K088474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav David, nar. 13.11.1964,
Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré, týmto v zmysle 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 môže
veriteľ zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Pri kaucii je potrebné
uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty
na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo bankového účtu:
Variabilný symbol:
Správa pre prijímateľa:

SK83 7500 0000 0040 1984 9272 (účet vedený v ČSOB banke)
Číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
4OdK/7/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
správca

K088475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grundzová Angelika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1974
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/451/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Angelika Grundzová, nar.: 03.03.1974, Podskalka 5903/92, 066 01
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Humenné, (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto zverejnením v Obchodnom vestníku SR oznamuje, že v lehote 90 dní
odo dňa vyhlásenia konkurzu si svoju pohľadávku do konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka
neprihlásil žiadny veriteľ.
V zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj vtedy, ak zistí,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých veriteľov ako
účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení nesk. predpisov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Angelika Grundzová,
nar.: 03.03.1974, Podskalka 5903/92, 066 01 Humenné, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Angelika Grundzová, nar.: 03.03.1974, Podskalka
5903/92, 066 01 Humenné, občan SR, vedený Okresným súdom Prešov, pod sp. zn. 2OdK/451/2019 zrušuje.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K088476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Nemčická
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Víťazovce 22, 067 24 Víťazovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/560/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/560/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Jarmila Nemčická, nar. 02.07.1968, trvale
bytom 067 24 Víťazovce 22, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
správca dlžníka

K088477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Novotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lažany 45, 082 32 Lažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/686/2018 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/686/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu – hnuteľnosti
JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, IČO: 46 772 910, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka: Marek Novotný, nar. 22.12.1986, Lažany 45, 082 32 Lažany, Slovenská republika,
podnikajúci pod obchodným menom Marek Novotný MarkThings, s miestom podnikania 082 32 Lažany
45, Slovenská republika, IČO: 46 671 951, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.:
2OdK/686/2018, vyhlasuje v zmysle § 167n ods. 1 ZKR III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
všeobecnej podstaty dlžníka – hnuteľný majetok, súpisová zložka č. 2, 3. 4., zverejnené v OV. č. 117/2019 zo dňa
19.06.2019. Ide o nasledovný majetok:
2. Typ súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo VOLKSWAGEN PASSAT, EČV PO197CM,
druh karosérie AC combi, farba modrá, VIN WVWZZZ3BZWE209860, kategória M1, dátum výroby
02.02.2007
Súpisová hodnota: € 300,- EUR
3. Typ súpisovej zložky majetku: osobné motorové značky VOLKSWAGEN CARAVELLE, EČV
PO009ET, druh karosérie AF viacúčelová, strieborná metalíza svetlá, VIN WV2ZZZ70Z1H016079,
kategória M1, dátum výroby 19.06.2000
Súpisová hodnota: € 2 000,- EUR
4. Typ súpisovej zložky majetku: nákladný príves značky UNIKOL – PS/750/, EČV PO339YI, druh
karosérie DC valníková, farba šedá, VIN U59V07510C1UV1432, kategória O1, dátum výroby 14.09.2012
Súpisová hodnota: € 150,- EUR
Podmienky ponukového konania:
1.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Marek NOVOTNÝ - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena
a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po
dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný
deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa
nebude prihliadať.
2.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu nacelú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK85 7500 0000
0040 2569 2419. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet správcu. Doklad o
úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej
musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
7.
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj
odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude
považovať za nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka
8.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní
a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r
ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
9.

V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.

10.
Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v
prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu
so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
11.
Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12.
Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13.

Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí a prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.

14.
Podrobnosti a bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu
e-mailom na lenka@jamnicky.eu.
V Poprade dňa 27.09.2019
JUDr. Lenka Jamnická, správca

K088478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Prevužňák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Habura 188, 067 52 Habura
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/311/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/311/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu – hnuteľnosti
JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, IČO: 46 772 910, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka: Radoslav Prevužňák, nar. 27.08.1982, Habura 188, 067 52 Habura, v minulosti podnikajúci
pod obchodným menom Radoslav Prevužňák, IČO: 40288820, s miestom podnikania 08281 Kamenica 433,
Slovenská republika, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.: 2OdK/311/2019, vyhlasuje v zmysle §
167n ods. 1 ZKR III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku všeobecnej podstaty dlžníka – hnuteľný
majetok, súpisová zložka č. 2, 3. 4., zverejnené v OV. č. 161/2019 zo dňa 21.08.2019. Ide o nasledovný majetok:
2. Typ súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo HYUNDAI ACCENT 1.4 benzín,
EČV 7S4 7134, druh karosérie SEDAN, farba svetlo modrá metalíza, VIN, kategória M1, rok výroby 2008, 168 tis.
Km, vozidlo evidované v ČR
Súpisová hodnota: € 1 000,- EUR

Podmienky ponukového konania:
1.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Radoslav PREVUŽŇÁK - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena
a adresy odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po
dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný
deň tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa
nebude prihliadať.
2.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu nacelú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK85 7500 0000
0040 2569 2419. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet správcu. Doklad o
úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej
musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
7.
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj
odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude
považovať za nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka
8.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní
a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r
ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
9.

V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.

10.
Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v
prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu
so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
11.
Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12.
Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13.

Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí a prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.

14.
Podrobnosti a bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu
e-mailom na lenka@jamnicky.eu.

V Poprade dňa 27.09.2019

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K088479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Kmec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 1488/107, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Jamnická
Sídlo správcu:
Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/77/2019 S1423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu – nehnuteľnosti

JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, IČO: 46 772 910, ako správca konkurznej
podstaty dlžníka: Radoslav Kmec, nar.: 04.01.1980, trvale bytom Mlynská 1488/107 (t.č. Lúčna 830/26B), 093
01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, konkurz vedený na Okresnom súde Prešov, sp. zn.:
5OdK/77/2019, vyhlasuje v zmysle § 167n ods. 1 ZKR III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
všeobecnej podstaty dlžníka – nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 56, k. ú. Čaklov, súpisová zložka č. 2,
zverejnené v OV. č. . 75/2019 zo dňa 16.04.2019. Ide o nasledovný majetok:
súpis. zložka č.
2.

druh
výmera v m2
záhrada (104) 52

štát obec názov k. ú. č. LV parc.č. súpisné č. spoluvl. podiel
SR Čaklov Čaklov
56
73
1/2

súpisová hodnota
312,00 €

Podmienky ponukového konania:
1.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s týmito podmienkami doručená na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Lenka Jamnická, so sídlom Alžbetina 416/30, 058 01 Poprad, v zalepenej obálke opatrenej
výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – Radoslav Kmec - NEOTVÁRAŤ“, a označením mena a adresy
odosielateľa uvedenej v ľavom hornom rohu obálky, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie začína plynúť v deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň
tejto lehoty do 14.00 hod na uvedenú adresu kancelárie správcu. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa
nebude prihliadať.
2.
Záujemcovia o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní sú povinní vopred zaplatiť zálohu na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na bankový účet správcu vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK85 7500 0000
0040 2569 2419. Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu správcu najneskôr do ukončenia lehoty na
predkladanie ponúk. Skladanie zálohy je prípustné len bezhotovostným prevodom na účet správcu. Doklad o
úhrade uvedenej zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
3.
Zálohu zloženú záujemcom, ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola ponukového konania,
vráti správca tomuto záujemcovi, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bola záloha podľa tohto bodu
poukázaná na vyššie uvedený účet. Záujemcovi, ktorého ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená
záloha započíta na kúpnu cenu v plnom rozsahu.
4.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a ďalej
musí obsahovať:
· presné označenie záujemcu – pri fyzickej osobe nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno,priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby, fotokópiu preukazu totožnosti; pri právnickej osobe
obchodné meno, sídlo, IČO, výpis z obchodného registra alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace, podpis
štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra; pri fyzickej
osobe podnikateľovi meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa,
fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace,
· ponuku kúpnej ceny v EUR.
5.
Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný
až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku.
6.
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca, o čom bude spísaná zápisnica. O víťazovi ponukového
konania rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodne žreb správcu. Správca bude po skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného
účastníka. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Všetky náklady predaja znáša
úspešný záujemca.
7.
Správca si vo verejnom ponukovom konaní vyhradzuje právo toto ponukové konanie zrušiť ako aj
odmietnuť všetky predložené ponuky, v prípade, že ich po zohľadnení vlastnej odbornej starostlivosti bude
považovať za nevýhodné, a to najmä v prípade, ak najvyššia ponuka je neprimerane nízka
8.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť tento majetok podľa § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovomkonaní
a túto neuhradí na účet správcu do 10 dní od vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak oprávnená osoba podľa § 167r
ods. 4 ZKR využije svoje právo na vykúpenie majetku za kúpnu cenu, ktorú ponúkol úspešný záujemca, správca
záujemcovi vráti zálohu, resp. ponúknutú kúpnu cenu do 3 pracovných dní, od uplatnenia práva oprávnenou
osobou.
9.

V zmysle § 167s ZKR správca pri speňažení majetku nie je viazaný predkupným právom.

10.
Záujemca doručením svojej ponuky berie na vedomie a zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, že v
prípade, ak bude vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so správcom, zložená
záloha vo výške 15 % predstavuje pokutu za porušenie podmienok ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu
so správcom. V takom prípade je správca záujemcovi povinný vrátiť len 85 % sumy zloženej zálohy.
11.
Účastník, ktorého ponuka bude označená ako najvhodnejšia je povinný do 15 dní po oznámení správcu,
že jeho ponuka bola akceptovaná, uzatvoriť kúpnu zmluvu. Oznámenie o akceptácii ponuky zašle správca
úspešnému záujemcovi, ktorého ponuka bola najvyššia najskôr po uplynutí 10 dní od skončenia ponukového
konania.
12.
Účasťou v ponukovom konaní účastník súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami verejného ponukového
konania.
13.

Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí a prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.

14.
Podrobnosti a bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu
e-mailom na lenka@jamnicky.eu.

V Poprade dňa 23.09.2019

JUDr. Lenka Jamnická, správca

K088480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mačová Ľudmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 663/20, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová
Sídlo správcu:
Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/584/2019 S1537
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/584/2019
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. Ing. Anna Žoldošová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce, týmto
vo vyššie uvedenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 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 konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, správca

K088481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/633/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/633/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - hnuteľná vec
popis: osobné motorové vozidlo zn. Śkoda OCTAVIA 1,8 VIN: TMBZZZ1U9X2197994, EČV: VT SK747AZ, r.v.
1999, zelená metalíza, stav tachometra cca 330000km, opotrebované, poškodené
súpisová hodnota: 250,- EUR
deň zapísania do zoznamu: 26.9.2019
dôvod zapísania majetku: §167j ods. 1 zák.č. 7/2005 Z.z.

V Prešove, 27.9.2019

JUDr. Miloš Hnat, správca

K088482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Badžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 84, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/684/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/684/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., správca majetku dlžníka: Ján Badžo, nar. 12.11.1968, trvale bytom: Stráne pod
Tatrami 84, 059 76 Stráne pod Tatrami, so sídlom kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov,
tel.: 054/474 6272 email: judr.jaroscak@gmail.com, konkurzné konanie vedené Okresnom súde Prešov, pod sp.
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zn.: 2OdK/684/2019, týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.
Kolo: Prvé
Predmet: Súpisová zložka č. 1 súpisu majetku konkurznej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019 pod značkou K087099, a to:
1. Nehnuteľnosť - parcela C KN 1640/16 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 280 m2, nachádzajúca sa
v katastrálnom území: Stráne pod Tatrami, obec: Stráne pod Tatrami, okres: Kežmarok, zapísaná na LV
83 pod B 1 v spoluvlastníckom podiele 1/1. Súpisová hodnota 518,- EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 10 kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení 1. kola ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu a končí desiatym dňom o 17:00 hod. 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.
Miesto predkladania ponúk: Záujemca musí osobne alebo prostredníctvom poštového podniku doručiť správcovi
ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové kolo – 2OdK/684/2019 – NEOTVÁRAŤ“, na adresu
kancelárie správcu: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
Náležitosti ponuky:
- presné označenie záujemcu: fyzické osoby bez oprávnenia podnikať sú povinné uviesť svoje meno a priezvisko,
dátum narodenia a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, fyzické osoby oprávnené podnikať sú povinné
uviesť svoje obchodné meno, identifikačné číslo (ak im bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v
ktorom sú zapísané, právnické osoby sú povinné uviesť svoje obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo (ak
im bolo pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané,
- adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území Slovenskej
republiky ako aj e-mailovú adresu na účely elektronickej komunikácie,
- v prípade právnickej osoby výpis z obchodného registra, v prípade zahraničnej právnickej osoby výpis z
príslušného registra, v prípade fyzickej osoby oprávnenej podnikať výpis zo živnostenského registra, v prípade
fyzickej osoby bez oprávnenia podnikať fotokópiu občianskeho preukazu. Listina nesmie byť staršia ako tri
mesiace,
- záväzná ponuka musí byť vlastnoručne podpísaná záujemcom alebo osobu ktorou záujemca koná (štatutárny
orgán) alebo osobu, ktorá zastupuje záujemcu na základe písomne udeleného plnomocenstva (plnomocenstvo je
povinnou prílohou záväznej ponuky),
- presné označenie súpisových zložiek,
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách bez akýchkoľvek podmienok a obmedzení - číselné a slovné vyjadrenie
ponúkanej kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny,
- doklad, že záujemca zaplatil na účet dlžníka zábezpeku vo výške minimálne 100% ponúkanej kúpnej ceny a to v
lehote určenej na predkladanie ponúk, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet dlžníka najneskôr v
posledný deň uvedenej lehoty,
- označenie bankového účtu na ktorý v prípade, že záväzná ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná, bude
vrátená zábezpeka.
Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu ponuku.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK93 0900 0000 0051 3255 8359.
Poučenie správcu: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. O výsledku ponukového konania bude informovaný len víťaz ponukového konania.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml., - správca

K088483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačaj Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 276 / 40, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/739/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/739/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Stanislav Pačaj, nar.16.09.1968 trvale bytom Priečna 276/40, 059 14
Spišský Štiavnik oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K088484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tancoš Gejza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orgovánová 772/1, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/746/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/746/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Gejza Tancoš, nar. 03.02.1960, trvale bytom Orgovánová 772/1, 091
01 Stropkov oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K088485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Mikelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5902/90, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
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Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/555/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/555/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Marty Mikelovej, týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K088486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 157, 086 46 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/736/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/736/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jana Čepčeková, správca konkurznej podstaty dlžníka Július Hudák, nar. 23.04.1997, trvale bytom 086 45
Marhaň 157, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 5OdK/736/2019S1308 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v pracovných dňoch: pondelok piatok, počas úradných hodín: 8.00 –14.00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421/915954474, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
jana.cepcekova@gmail.com
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K088487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 157, 086 46 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/736/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/736/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 5OdK/736/2019-17 zo dňa 18.09.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Július Hudák, nar. 23.04.1997, trvale bytom 086 45 Marhaň 157 a ustanovil do funkcie správcu konkurznej
podstaty: JUDr. Jana Čepčeková, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č.
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S 1308 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie
bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 184/2019 dňa 24.09.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503
2621 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Július Hudák.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K088488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 157, 086 46 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/736/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/736/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
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(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Július Hudák, nar. 23.04.1997, trvale bytom 086 45 Marhaň 157, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/736/2019-17 zo dňa 18.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/736/2019-17 from September 18, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Július Hudák, date of birth 23.04.1997, domicile 086 45 Marhaň 157, Slovak republic (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 184/2019 z 24.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 25.09.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 184/2019
from September 24, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
September 25, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
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poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie
slobody 2, 066 01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Jana Čepčeková, offices
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic
registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
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15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Jana Čepčeková, bankruptcy trustee

K088489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štôla 93, 059 37 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/81/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/81/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Zuzana Kokyová, nar. 07.02.1985, Štôla 93, 059 37 Poprad podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Masarykova 10, 080 01 Prešov v
úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod a od 13:00 hod – 16:00 hod.. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu, e-mailom na
adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.
V Prešove dňa 30.09.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K088490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virostková Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenov 41, 082 44 Klenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2018
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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 2OdK/134/2018 zo dňa 23.09.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 188/2019 dňa 30.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Slavka
Virostková, nar. 30.12.1971, Klenov 41, 082 44 Klenov, (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. 2OdK/134/2018, dated on September 23rd 2019, published in Commercial Journal No. 188/2019
on September 30th, 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Slavka
Virostková, birthdate: 30.12.1971, with domicile at Klenov 41, 082 44 Klenov, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on October 01st, 2019. 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
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

488

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

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
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
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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.

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

K088491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virostková Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenov 41, 082 44 Klenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Slavka Virostková, nar. 30.12.1971, Klenov 41, 082 44 Klenov, (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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virostková Slavka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klenov 41, 082 44 Klenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1971
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/134/2018 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/134/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Slavka Virostková, nar. 30.12.1971, Klenov 41, 082 44 Klenov, (ďalej aj ako
len „Dlžník“), týmto 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]: veriteľom je vedený v
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030, BIC: UNCRSKBX.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 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.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K088493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 385/32, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/749/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/749/2019
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“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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/749/2019 zo dňa 24.09.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku OV č. 188/2019 dňa 30.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Štefan Bilý,
nar. 28.09.1976, Kpt. Nálepku 385/32, 085 01 Bardejov, (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/749/2019, dated on September 24th 2019, published in Commercial Journal No. 188/2019
on September 30th, 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor: Štefan Bilý,
birthdate: 28.09.1976, with domicile at Kpt. Nálepku 385/32, 085 01 Bardejov, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019 a zároveň bol týmto dňom
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Prešov came into force on October 01st 2019. 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
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku.
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

K088494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilý Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 385/32, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1976
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/749/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/749/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Bilý, nar. 28.09.1976, Kpt. Nálepku 385/32, 085 01 Bardejov, (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

K088495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Husak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 849/31, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/744/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/744/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Milan Husak, nar. 02.07.1953, trvale bytom Za jarkom 849/31, 091
01 Stropkov, v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n. T., na ul. Dobrianskeho 1651
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.

Vo Vranove n. T., 30.09.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K088496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Husak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za jarkom 849/31, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/744/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/744/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/744/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžnika: Milan Husak, nar. 02.07.1953, trvale bytom Za jarkom 849/31, 091 01 Stropkov,
oznamuje veriteľom podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade
popierania pohľadávok iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK04 1100
0000 0026 28018037, variabilný symbol : 57442019.

Vo Vranove n. T., 30.09.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K088497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štôla 93, 059 37 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/81/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/81/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok:
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Zuzana Kokyová,
nar. 07.02.1985, Štôla 93, 059 37 Poprad týmto oznamuje veriteľom konkurzného konania sp. zn.:
2OdK/81/2019 vedenom na Okresnom súde Prešov 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 číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok na účet IBAN: SK52 0900 0000 0051 3312
7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 2812019,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.“
V Prešove dňa 30.09.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K088498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mašlanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedlice 79, 082 43 Sedlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Mária Mašlanková, nar. 19.07.1960 , Sedlice 79, 082 43 Sedlice,
v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n. T., na ul. Dobrianskeho 1651 v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.

Vo Vranove n. T., 30.09.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K088499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mašlanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedlice 79, 082 43 Sedlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/743/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Mária Mašlanková, nar. 19.07.1960 , Sedlice 79, 082 43 Sedlice, oznamuje veriteľom
podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok
iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK04 1100 0000 0026 28018037.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 27432019.

Vo Vranove n. T., 30.09.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K088500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Kokyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štôla 93, 059 37 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/81/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/81/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Zuzana Kokyová, nar. 07.02.1985, Štôla 93, 059 37 Poprad (ďalej len "dlžník") oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/81/2019 zo dňa 18.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
185/2019 zo dňa 25.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok 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. Ivana Orosová,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/81/2019. 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). 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 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
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). 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 pohľadávku 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
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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 uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Zuzana Kokyová, nar. 07.02.1985, Štôla 93, 059 37 Poprad (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Prešov, No.
2OdK/81/2019 dated on 18th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 185/2019
on 25h of September 2019.
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 Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 2OdK/81/2019. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general 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). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). 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. 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). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). 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
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enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). 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). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). 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 No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Prešove dňa 30.09.2019
In Prešov, on 30.09.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee

K088501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Bandyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 262, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/747/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/747/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslava Oravcová, správca dlžníka : Iveta Bandyová, nar. 21.11.1976, Jarabina 262, 065 31 Jarabina,
v súlade s § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu
možno nahliadať v kancelárií správcu vo Vranove n. T., na ul. Dobrianskeho 1651 v pracovných dňoch v čase od
8.00 hod. do 14.00 hod.
Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu
kancelárie , telefonický na tel. čísle: +421905709559 alebo prostredníctvom emailu : joravcova1@stonline.sk.

Vo Vranove n. T., 30.09.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K088502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Bandyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarabina 262, 065 31 Jarabina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/747/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/747/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/747/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžnika: Iveta Bandyová, nar. 21.11.1976, Jarabina 262, 065 31 Jarabina, oznamuje veriteľom
podľa ust. § 35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok
iných veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK04 1100 0000 0026 28018037.
Ako variabilný symbol je potrebné uviesť: 27472019.

Vo Vranove n. T., 30.09.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K088503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Majirský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bartošovce 39, 086 42 Bartošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký

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

501

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/457/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/457/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Majirský, nar. 28.01.1967, trvale
bytom Bartošovce 39, 086 42 Hertník v, 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 SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., IČO: 35776005, so sídlom
Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, predmetom ktorej je uplatnenie pohľadávky por. č. 1 v celkovej sume 1
447,00 eur, pohľadávky por. č. 2 v celkovej sume 945,71 eur, pohľadávky por. č. 3 v celkovej sume 285,38 eur,
pohľadávky por. č. 4 v celkovej sume 265,55 eur, pohľadávky por. č. 5 v celkovej sume 66,38 eur, pohľadávky
por. č. 6 v celkovej sume 60,00 eur a pohľadávky por. č. 7 v celkovej sume 28,87 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

K088504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Hyrjová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teriakovce 48, 080 05 Teriakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/601/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/601/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Typ súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota
Súpisové číslo: 1
Popis: finančná hotovosť
Súpisová hodnota: 191,00 EUR

Ing. Eva Orbanová, správca

K088505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubošovce - Jur 128, 082 66 Hubošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1957
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/724/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/724/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Jozef Guman, nar.
04.05.1957, trvale bytom Hubošovce-Jur 128, 082 66 Hubošovce, SR (ďalej len „úpadca“), v zmysle § 85 ods. 2
zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na adresu spravca.kirnak@gmail.com.
Správca úpadcu

K088506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Guman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hubošovce - Jur 128, 082 66 Hubošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/724/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/724/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Jozef Guman, nar.
04.05.1957, trvale bytom Hubošovce-Jur 128, 082 66 Hubošovce, SR (ďalej len „úpadca“), týmto v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa §
32 ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. sú
povinní zložiť na účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK45 7500 0000 0040 2450 4404. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky uplatnenej samostatnou
prihláškou musí byť zložený samostatný preddavok. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom
účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy
konania vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu.

Správca úpadcu

K088507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav David
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1964
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/7/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/7/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(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!“
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Ladislav David, nar.
13.11.1964, Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Prešov, sp. zn.: 4Odk/7/2019, zo dňa 24.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Ladislav David, nar. 13.11.1964, Cementárenská 310/14, 094 34 Bystré (hereinafter only “the
Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Prešov, No. 4Odk/7/2019 dated
on 24/09/2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.09.2019.
Dňom 01.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 188/2019 on
30/09/2019. Bankruptcy was declared on 01/10/2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, Slovenská republika
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, SR.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
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Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA., správca
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, trustee

K088508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Lipták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uherova 25, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/51/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/51/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu.
V súlade s ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, ako ustanovená správkyňa konkurznej podstaty dlžníčky:
František Lipták, nar. 02.11.1981, bytom Uherova 25, 058 01 Poprad,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2OdK/51/2018, týmto oznamujem, že súd, účastníci
konania (dlžník, veritelia, ktorí si v konkurze spôsobom ustanoveným zákonom č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov prihlásili svoje pohľadávky), ich zástupcovia,
orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný predpis, majú právo nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov v sume 0,17-€ sú účastníci konania tiež oprávnení žiadať,
aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V uvedenom konkurze je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Terchovská 30, 080 01 Prešov, v bežných pracovných dňoch v týchto úradných hodinách:

Pondelok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Utorok od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Streda od 07:00 hod. do 13:00 hod.
Štvrtok od 13:00 hod. do 19:00 hod.
Piatok od 07:00 hod. do 13:00 hod.

Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na adrese kancelárie správcu,
alebo telefonicky na t. č.: +421 908 49 45 41, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
slavikzuzana58@gmail.com

V Prešove dňa 30.09.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K088509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Poráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Važecká 6793/16, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/329/2019 S816
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Okresný súd Prešov
5OdK/329/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Martin Poráč, nar. 19.02.1992, bytom Važecká 6793/16, 080 05 Prešov, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 30.09.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K088510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Ivanko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hrádkom 6544/27, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/378/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/378/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Pavel Ivanko, nar. 27.03.1969, bytom Pod Hrádkom 6544/27, 080 05 Prešov, nie je zapísaný žiaden majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 30.09.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
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správca

K088511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Demčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko I 991/38, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/381/2019 S816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/381/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:

V súpise majetku konkurznej podstaty dlžníka

Jaroslav Demčák, nar. 30.01.1964, bytom Sídlisko I, č. 991/38, 093 01 Vranov nad Topľou, nie je zapísaný žiaden
majetok.

Vo Vranove nad Topľou, 30.09.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K088512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K Starej Tehelni 7, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/573/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/573/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v uvedenom konkurze - dlžníka: Ladislav Balog, bytom K Starej Tehelni 7 Prešov o z n a m u j e , že v
rámci plnenia svojich povinností - postupom podľa § 166i 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/
doposiaľ nezistil žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty podľa ust.
§ 167j ods. 1 ZoKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr.

Oľga

Michalíková,

správca

K088513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janette Kohútová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďapalovce 2, 094 05 Ďapalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/404/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/404/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
Správca v danom konkurze podľa ust. §§ 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - zverejneného v
Obchodnom vestníku 167/2019 vydanom 30.08.2019 ako nehnuteľný majetok:
Podiely na pozemkoch/súbor registra „E“, v kat. úz. Ďapalovce, obec Ďapalovce, okr. Vranov nad
Topľou
Porad.
číslo

LV

Parc.č.

Druh pozemku

Výmera/
m2

Spoluvlastníc.
podiel

Podiel/
v m2

1
2
3
4

18
2545
244 14
79
1237
371 2013/500

Lesy/ TTP
Orná pôda
-„-„-

22901
246
2680
427

3/480
2/80
6/60
6/60

143,13
6,15
268,00
42,70

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

392
-„444
-„-„-„-„-„391
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

Orná pôda
-„-„-„TTP
Orná pôda
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

108
579
6326
619
837
2611
2113
1841
1296
1591
790
718
1338
1593
1741
641
1275
2252
997
220
1688
2177

1/40
-„6/60
-„-„-

2,70
14,76
632,60
61,90
83,70
261,00
211,30
184,20
32,40
39,76
17,90
33,45
40,26
39,83
43,53
16,03
31,82
56,30
24,92
42,20
10,62
54,43

2010/500
2065/500
282
2356
1041
1927
2418
2512
1347
1606
1659
1847
1873
1896
1931
2010/1
2065/1
2069
2147
2190
2200
2292

-„-„-„1/40
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

Spolu:

Cena/ m2 €
1,00
0,50
-„-„-„-„-„-„0,50
0,50
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-"-

Súpisová
hodnota/ €
143,13
3,08
134,00
21,35
1,35
7,38
316,30
30,95
41,85
130,50
105,65
92,10
16,20
19,88
8,95
16,73
20,13
19,92
21,77
8,02
15,91
28,15
12,46
21,10
5,81
27,22

1 270,05 €
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

LV
391
-„-„-„-„-„-„-„-„-„370
-„-„-„-„-„-

Parc.č.
2329
2371/1
2371/100
2509
2543
2628
2684
2765
2791
2856
216
615
767
1514
1762
213/1

Druh pozemku
Orná pôda
-„-„-„-„TTP
-„-„-„-„Orná pôda
-„-„TTP
Orná pôda
-„-

Výmera v m2
934
1858
345
446
1518
542
288
175
359
47
3147
2440
5415
808
2867
1160

Podiel
1/40
-„-„-„-„0,50
-„-„-„-„6/60
-„-„-„-„-„-

Podiel v m2
23,35
46,45
8,63
11,15
37,95
13,55
7,20
4,38
8,98
1,18
52,47
244
541,50
80,80
286,70
116

43.

-„-

2631

TTP

1095

-„-

109,52

54,76

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

-„236
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

2687
218
247
293/1
293/100
400
455
493
623
648
676
736
771
883
955

-„Oná pôda
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„TTP

618
4433
2381
1468
1008
1266
1285
1036
471
1043
3366
1653
1181
1187
818

1/40
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

61,80
110,83
59,53
36,70
25,20
31,65
32,13
25,90
11,78
26,08
84,15
41,33
29,53
29,68
20,45

30,90
55,42
29,76
18,35
12,60
15,82
16,06
12,95
5,89
13,04
42,07
20,66
14,76
14,84
10,22

Súpisová hodnota €
11,68
23,23
4,32
5,58
18,98
6,78
3,.60
2,19
4,49
0,59
26,24
122,00
270,75
40,40
143,35
58,00

Spolu:

1110, 50 €

Por.č.

LV

Parc .č.

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84

236
-„-„78
-„-„-„-„-„-„63
-„-„-„-„-„-„-„-„-„33
414
413
300
-„80

990
1321
2584
243
496
986
1180
1602
1655
1892
857
1378
1457
1815
2097
2186
2325
2374
2374/100
2768
547/2
2547/500
2547/1
1744/1
1744/100
2580

Druh
pozemku
TTP
Orná pôda
TTP
Orná pôda
-„TTP
-„Orná pôda
-„-„-„TTP
-„Orná pôda
-„-„-„-„-„TTP
-„TTP-Lesy
-„Orná pôda
-„TTP

Výmera
m2
383
2451
692
3813
2374
840
674
4384
1739
2840
6822
474
961
1931
4702
449
2147
3807
521
382
157 020
19049
10553
512
2148
1 400

Podiel
1/40
-„-„6/60
-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„1/320
3/480
-„1/40
-„6/60

Podiel
v m2
9,58
60,38
17,30
381,30
237,40
84,00
67,40
438,40
173,90
284,00
682,20
47,40
96,10
193,10
470,20
44,90
214,70
380,70
52,10
38,20
490,69
119,06
65,46
128
53,70
140,0

Súpisová hodnota
€
4,79
30,19
8,65
190,65
118,70
42,00
33,70
219,20
86,95
142,00
341,10
23,70
48,05
96,55
235,10
22,45
107,35
190,35
26,05
19,10
245,35
119,06
65,46
64,00
26,85
70,00
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2 577,50

Súpisová hodnota s p o l u : 1270,05+1110,45 +2577,50 = 4 958,00 €
za nasledujúcich podmienok:
1.

Najnižšie podanie má byť minimálne 50 % súpisovej hodnoty majetku.
Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

2.

Termín a spôsob obhliadky si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom - telefonicky na t.č.: 0903 021980.

3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie
správcu: Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade,
že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší precovný
deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani
v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 24042019 a správy pre prijímateľa: "ponuknutá kúpna cena
nehnuteľností v k.ú. Ďapalovce" a to najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému
záujemcovi sa táto suma započíta na úhradu kúpnej ceny. Neúspešnému záujemcovi táto bude vrátená do 15 dní
od vyhodnotenia ponúkového konania.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
fotokópiu občianskeho preukázu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo a originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra
alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako
15 dní v čase doručenia ponuky.

b)

návrh cenovej ponuky na odkúpenie nehnuteľnosti a doklad o úhrade ponuknutej kúpnej ceny.

c)

označenie predmetu kúpy

6. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.
7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 2OdK/404/2019 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
uzavretie Kúpnej zmluvy o odkúpení predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť
majetok z podstaty za najvyššiu ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú Správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka na príslušnom Okresnom úrade - Katastrálny odbor zabezepečí na základe uzavretej
písomnej Kúpnej zmluvy so správcom, kupujúci.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K088514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AWT, s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 402, 059 52 Veľká Lomnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 509 981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/27/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/27/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu AWT, s.r.o., so sídlom
Jilemnického 402, Veľká Lomnica 059 52, IČO: 36 509 981, v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 22.10.2019 o
10.00. hod v zasadacej miestnosti MEETING ROOM 2, Komplex Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava
s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba zástupcu veriteľov
3. Záver
Pri prezentácii sa veritelia musia preukázať dokladom totožnosti, v prípade právnických osôb aj výpisom z
obchodného registra nie starším ako tri mesiace, zástupcovia veriteľov sa musia preukázať platným
splnomocnením.

Ing. Dušan Kuruc, správca
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K088515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bovanová Iveta, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. armády 12, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/348/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/348/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava zverejnených údajov:
Dňa 25.09.2019 správca zverejnil v OV č. 185/2019 zo dňa 25.09.2019 prvé kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku dlžníka. V texte zverejneného prvého kola verejného ponukového konania na predaj majetku
dlžníka došlo k pisárskej chybe.
Oprava znie:
súp. zl. č. 1
1. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 227, p.č. 509/1, o výmere 144 m2, v k.ú. Michalovce, druh pozemku:
zastavaná plocha v podiele 1/3-ina, v podiele 2/3-iny v hodnote 10080,- €,
2. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 227, p.č. 509/2, o výmere 229 m2, v k.ú. Michalovce, druh pozemku:
zastavaná plocha v podiele 1/3-ina, v podiele 2/3-iny, v hodnote 16030,- €.

11. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 405, o výmere 1126 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 394,10 €,
12. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 408, o výmere 1054 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 368,90 €,
13. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 409, o výmere 1097 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 383,95 €,
14. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 412, o výmere 622 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 217,70 €,
15. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 415, o výmere 1863 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 652,05 €,
16. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 416, o výmere 1043 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 365,05 €,
17. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 580, o výmere 691 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku:
trávnaté porasty, v podiele 7/32-in, v hodnote 241,85 €,
18. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 581, o výmere 2500 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 875 €,
19. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 586, o výmere 3413 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 1194,55 €,
20. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 587, o výmere 1151 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku:
trávnaté porasty, v podiele 7/32-in, v hodnote 402,85 €,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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21. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 805, o výmere 1985 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku:
trávnaté porasty, v podiele 7/32-in, v hodnote 694,75 €,
22. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 879, o výmere 5478 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 1917,30 €,
23. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 882, o výmere 3287 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 1150,45 €,
24. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 953, o výmere 1173 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 410,55 €,
25. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 955, o výmere 1208 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in , v hodnote 422,80 €,
26. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 958 o výmere 806 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 282,10 €,
27. Pozemok nachádzajúci sa na LV č. 202, p.č. 1139, o výmere 1291 m2, v k.ú. Sliepkovce, druh pozemku: orná
pôda, v podiele 7/32-in, v hodnote 451,85 €.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K088516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ujheliová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 149 / 10, 076 14 Luhyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/372/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/372/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 24.07.2019, sp.zn.: 31OdK/372/2019, ktoré bolo uverejnené v OV č.
145/2019 dňa 30.07.2019 vyhlásil Okresný súd Košice I. konkurz na majetok dlžníka Martina Ujheliová, nar.:
31.12.1978, bytom: Záhradná 149/10, 076 14 Luhyňa a ustanovil správcu podstaty: Ing. Slávku Molčanyiovú
PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 31 Klokočov, zn. správcu S1270.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc zo Zoznamu majetku ako aj
vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani
nehnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ust. §167h ZKR.
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V zmysle ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Martina Ujheliová, nar.: 31.12.1978, bytom: Záhradná 149/10, 076 14 Luhyňa sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Martina Ujheliová, nar.:
31.12.1978, bytom: Záhradná 149/10, 076 14 Luhyňa, sp. zn.: 31OdK/372/2019, v súlade s ust. § 167v ods. 1
ZKR zrušuje.
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K088517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plechotická 1068 / 34, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/411/2018 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/411/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca JUDr. Juraj Gavalčin, zverejňuje vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty pre
nemožnosť speňaženia spoluvlastníckeho podielu.
Súpisová zložka č. 1
p. č.
1.

par . č.
2480

druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria,

výmera
624

č. LV
1044

Katastrálne územie
Sečovce

Spoluvlastnícky podiel
1/10

Súpisová zložka č. 2
p. č
1.

par. č.
2480

Súpisné číslo
1068

popis stavby
Rodinný dom

Č. LV
1044

Kat. územie
Sečovce

Spoluvlastnícky podiel
1/10

Súpisová hodnota spolu : 2000,00 Eur
Súpisová zložka majetku bola zverejnená v OV č.35/2019 dňa 19.02.2019 pod značkou K015263 - Súpis
oddelenej podstaty.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K088518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Iľašík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 51/25, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 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: 26OdK/367/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/367/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jozef Vaško, správca dlžníka: Michal Iľašík, nar. 10.11.1972, bytom Majerská 51/25, 076 14 Michaľany,
podnikajúci pod obchodným menom: Michal Iľašík, s miesto podnikania Majerská ulica 51/25, 076 14 Michaľany,
IČO: 51 013 461, ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.09.2017, týmto v zmysle ustanovenia § 167j
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
·

žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ust. 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 nepatrenými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca v y z ý v a 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.

V Košiciach dňa 30.09.2019

JUDr. Jozef Vaško, správca

K088519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/437/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/437/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/437/2019 zo dňa 2. septembra 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar. 05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bartko – LB ELEKTRO, miestom podnikania Stražanská 9127/12, 053
31 Spišská Nová Ves, IČO: 43 510 728, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 13.04.2010, pričom ma zároveň
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

518

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Iná majetková hodnota
Číslo
Hodnota
súpisovej
Popis
súpisovej
zložky
zložky
obchodný podiel o veľkosti 5000/5000 na základnom imaní (100%) v obchodnej spoločnosti
2
DALUS ELEKTRO, s.r.o., sídlom J. Matušku 2303/4, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 47 342 5000,00 €
510, zapísanej v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 33513/V

Podstata

všeobecná

Lehota a predkladanie ponúk:10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Košiciach, dňa 27. septembra 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K088520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staničná ulica 229 / 4, 076 16 Zemplínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/387/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Rastislav Dandáš, narodený: 11.11.1981, bytom: Staničná 229/4,
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn.
31OdK/387/2019 týmto podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vzhľadom na to, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K088521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/437/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/437/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/437/2019 zo dňa 2. septembra 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Lukáš Bartko, nar. 05.06.1985, bytom Stražanská 9127/12, 052 01 Spišská Nová Ves,
podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bartko – LB ELEKTRO, miestom podnikania Stražanská 9127/12, 053
31 Spišská Nová Ves, IČO: 43 510 728, s ukončenou podnikateľskou činnosťou k 13.04.2010, pričom ma zároveň
ustanovil za správcu podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem I. kolo verejného ponukového
konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku všeobecnej
podstaty.
Iná majetková hodnota
Číslo
Hodnota
súpisovej
Popis
súpisovej
zložky
zložky
obchodný podiel o veľkosti 5000/5000 na základnom imaní (100%) v obchodnej spoločnosti LB
3
ELEKTRO, s.r.o., sídlom Hnilecká cesta 9301/14, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO: 44 864 426, 5000,00 €
zapísanej v OR OS Košice I, oddiel Sro, vložka č. 24058/V

Podstata

všeobecná

Lehota a predkladanie ponúk:10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN
telefonické alebo e-mailové spojenie
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní
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Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK35 0900 0000 0051 5916 0295 vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.,.
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
V Košiciach, dňa 27. septembra 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K088522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: László Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská 78, 076 77 Ruská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/224/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/224/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY

Deň zápisu: 30.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 67 ods. 1 psím. a) ZKR – majetok patriaci úpadcovi
1)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1102 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: RUSKÁ
Katastrálne územie: Ruská
Číslo LV: 966
Číslo parcely: 1411/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Súpisová hodnota majetku: 275,50 Eur

2)
Typ súpisovej položky majetku: Pozemok
Druh pozemku: orná pôda
Výmera: 1718 m2
Štát: Slovenská republika
Okres: Michalovce
Obec: RUSKÁ
Katastrálne územie: Ruská
Číslo LV: 966
Číslo parcely: 1500/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 429,50 Eur

JUDr. Jozef Vaško
správca

K088523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JL agency, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 640 459
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Soňa Géciová, správca úpadcu: JL agency, s.r.o., so sídlom: Rázusova 1, 040 01 Košice – Staré
mesto, IČO: 45 640 459, v súlade s 34 ods. 1 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa
06.11.2019 o 14.00 hod. v kancelárii správcu: Štúrova 44, 040 01 Košice s nasledovným programom:
1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia a otvorenie schôdze veriteľov
Správa správcu o priebehu konkurzu
Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR
Voľba veriteľského výboru
Rôzne a záver.
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Právo účasti na prvej schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na prvej schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania prvej schôdze veriteľov zistená čo do právneho
dôvodu a vymáhateľnosti.
Pri prezentácii veritelia-fyzické osoby predložia doklad totožnosti. Veritelia-právnické osoby predložia výpis
z obchodného registra a doklad totožnosti osoby oprávnenej konať na prvej schôdzi veriteľov. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc alebo poverenie na zastupovanie s dokladom totožnosti

Košice, 30.09.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca

K088524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Várfalvi Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kvetná ulica 156 / 8, 076 43 Čierna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/354/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/354/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Gabriel Šoltés, S 1763, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 07101 Michalovce (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Ladislav Várfalvi, narodený: 26.03.1965, bytom: Kvetná 156/8, 076 43 Čierna, podnikajúci pod
obchodným menom: Ladislav Várfalvi KLIMA-TEC, s miestom podnikania: Kvetná 156/8, 076 43 Čierna, IČO: 46
278 958, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 12.03.2015 (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto vyhlasuje v
zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka patriaceho do
všeobecnej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 188/2019 dňa 30.09.2019, a to súpisová zložka majetku:
Nehnuteľnosti:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: vinica, Okres: Trebišov, Obec: Veľký Kamenec,
Katastrálne územie: Veľký Kamenec, Štát: SR, Číslo LV: 289, parcela registra C, na parcele č. 1382 o výmere
1665 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/12, Súpisová hodnota majetku: 790,88 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 20.09.2019
2) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Trebišov, Obec: Veľký
Kamenec, Katastrálne územie: Veľký Kamenec, Štát: SR, Číslo LV: 290, parcela registra E, na parcele č. 1730 o
výmere 1935 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/2, Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 20.09.2019
3) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Trebišov, Obec: Veľký Kamenec,
Katastrálne územie: Veľký Kamenec, Štát: SR, Číslo LV: 312, parcela registra E, na parcele č. 575 o výmere
1971 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/12, Súpisová hodnota majetku: 246,33,- Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 20.09.2019
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4) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: orná pôda, Okres: Trebišov, Obec: Veľký Kamenec,
Katastrálne územie: Veľký Kamenec, Štát: SR, Číslo LV: 312, parcela registra E, na parcele č. 1143 o výmere
3043 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/12, Súpisová hodnota majetku: 380,30 Eur, Dôvod zápisu
do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 20.09.2019
5) Typ súpisnej zložky majetku: Pozemok, Druh pozemku: ostatná plocha, Okres: Trebišov, Obec: Veľký
Kamenec, Katastrálne územie: Veľký Kamenec, Štát: SR, Číslo LV: 312, parcela registra E, na parcele č. 1785 o
výmere 2309 m², Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 3/12, Súpisová hodnota majetku: 150,- Eur, Dôvod
zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu do súpisu majetku: 20.09.2019
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať
u správcu
Dlžníka
prostredníctvom
e-mailovej
správy
zaslanej
na
adresu:
judrsoltes.spravca@gmail.com.
Podmienky I. kola verejného ponukového konania
Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Gabriel Šoltés, Štefánikova 76, 07101 Michalovce, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu
v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je zároveň
oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
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. Gabriel Šoltés, Štefánikova 76, 07101
Michalovce, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo –
verejné ponukové konanie – 32OdK/354/2019 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK18 7500 0000 0040 2666 7602, v poznámke uviesť: Várfalvi
Ladislav, 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; v prípade fyzických osôb
fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K088525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Šamudovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 418, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžníka Zlatica Šamudovská, nar.: 13.10.1982, bytom: Vinné 418, 072 31 Vinné uvádza, že v treťom
kole verejného ponukového konania predaja majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu v zmysle pokynu
uverejneného v Obchodnom vestníku 178/2019 zo dňa 16.09.2019 – iné majetkové hodnoty
Druh: Iné majetkové hodnoty
1 Obchodný podiel vo výške 100% v obchodnej spoločnosti AGRO-SILA s.r.o., IČO: 35 881 917, so sídlom Staničná 207, 6.638,78
Dvorianky 076 62, zapísaná v obchodnom registri OS KE I odd.: sro, vl.č.: 17444/V
eur
Deň a dôvod zapísania majetku: 25.07.2019, Majetok vo vlastníctve úpadcu - § 167 h ods. 1 ZKR

V lehote do 26.09.2019 vrátane (do 15:00), neboli doručené žiadne ponuky.

Vzhľadom na skutočnosť, že v lehote do 26.09.2019 vrátane (do 15:00) neboli doručené žiadne
ponuky na odkúpenie majetku pre Obchodný podiel vo výške 100% v obchodnej spoločnosti AGRO-SILA
s.r.o., IČO: 35 881 917, so sídlom Staničná 207, Dvorianky 076 62, zapísaná v obchodnom registri OS KE
I odd.: sro, vl.č.: 17444/V, ani v treťom ponukovom kole, vyššie uvedený majetok v súlade s § 167p ods. 2
ZKR prestáva podliehať konkurzu.

V Košiciach, dňa 30.09.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Šamudovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 418, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/88/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/88/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh všeobecnej
podstaty

JUDr. Vladimír Kotus, Žižkova 6, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Zlatica Šamudovská, nar.: 13.10.1982,
bytom: Vinné 418, 072 31 Vinné, podľa ustanovení ZKR, týmto oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.

V Košiciach dňa 30.09.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K088527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Deliová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belehradská 12, 040 13 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1967
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/63/2019 S1636 KE
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/63/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K088528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dandáš Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 193 / 18, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/253/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/253/2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, S 1763, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 07101 Michalovce, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1763 správca dlžníka Vladimír Dandáš, narodený:
07.10.1968, bytom: Za mostom 193/18, 076 17 Nižný Žipov, týmto v súlade s ust. § 167u ods.1 zákona č. 7/2005
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
JUDr. JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K088529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka Huta 129, 055 65 Smolnícka Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/351/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/351/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka č. 2
Súbor majetku
Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „C“ KN
Druh: Záhrada
Výmera: 150 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Smolnícka Huta
Katastrálne územie: Smolnícka Huta
Číslo LV: 82
Parcelné číslo: 132/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 300,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 17.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR v spojení s ustanovením § 167i ods. 1 ZKR

Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „C“ KN
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera: 18 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Smolnícka Huta
Katastrálne územie: Smolnícka Huta
Číslo LV: 82
Parcelné číslo: 133/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Súpisová hodnota: 36,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 17.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR v spojení s ustanovením § 167i ods. 1 ZKR

Popis: Nehnuteľnosť – Pozemok, parcela registra „C“ KN
Druh: Zastavaná plocha a nádvorie
Výmera: 25 m2
Štát: Slovenská republika
Obec: Smolnícka Huta
Katastrálne územie: Smolnícka Huta
Číslo LV: 67
Parcelné číslo: 133/7
Spoluvlastnícky podiel: 1/2
Súpisová hodnota: 25,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 17.09.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h odsek 1 ZKR v spojení s ustanovením § 167i ods. 1 ZKR

JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K088530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kateřina Kissová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Němcovej 20 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 072 666
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/4/2017 S1730
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/4/2017
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca majetku dlžníka Kateřina Kissová, konkurzné konanie vedené
Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/4/2017 týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 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 konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K088531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vass Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec nad Ondavou 201, 072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/70/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/70/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

Odôvodnenie:
Konkurz bol vyhlásený uznesením zverejneným v obchodnom vestníku č. 138/2019 dňa 19.7.2019.
O vyhlásení konkurzu bol informovaný jeden zahraničný veriteľ, veritelia fyzické osoby neboli.
Po vyhlásení konkurzu som v obchodnom vestníku zverejnil oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu a
číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok.

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili do konkurzu pohľadávky nasledovní veritelia
R Collectors sro vo výške 10.752,76 Eur
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok uplynula 3.9.2019

Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu, incidenčné spory neboli.

Do súpisu majetku som zapísal jednu súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 21.7.2019
Výťažok zo speňaženia: 500,- Eur
Deň speňaženia: 10.09.2019
Spôsob speňaženia: Výzva na úhradu

Súpis bol zverejnený v OV č. 176/2019 dňa 12.9.2019

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 500,- Eur.

Náklady konkurzu sú spolu 621,- Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur, poušálnej odmeny za
vedenie kancelárie v mesiacoch 7,8,9/2019 spolu vo výške 90,- Eur, poštovného 7,- Eur a náklady na zisťovanie
stavu bankového účtu vedeného vo VÚB, a.s. vo výške 24,- Eur.

Šetrenia majetku
V zozname aktuálneho majetku ani v zozname v zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v
posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny majetok. Tieto dokumenty boli prílohou k návrhu na vyhlásenie
konkurzu.
Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí ale ani z jeho výpovede som nezistil iný majetok. Na moju žiadosť o
súčinnosť VÚB, a.s. oznámil, že úpadca je vlastníkom bežného účtu so záporným zostatkom. Na moju žiadosť o
súčinnosť súdny exekútor JUDr. Mária Nogová oznámila, že počas vedenia exekúciu u úpadcu majetok nezistila.
Na moju žiadosť o súčinnosť exekútor JUDr. Martin Hodermanský uviedol, že úpadca je vlastníkom účtu v banke
a poberateľ starobného dôchodku (poznámka správcu starobný dôchodok nepodlieha konkurzu, iba majetok ktorý
úpadca vlastnil ku dňu vyhlásenia konkurzu.) Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie Slovenskej
republiky som u úpadcu nezistil majetok.

ZÁVER
Nakoľko náklady konkurzu prevýšili výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistiený, bolo
potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca JUDr. Michael Medviď

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K088532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Joška Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakanovce 139, 044 45 Čakanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/269/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/269/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka Emil Joška
nar. 23.06.1986 bytom Čakanovce 139, 044 45 Čakanovce, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K088533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Packová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadabula 109, 048 01 Nadabula
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/370/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/370/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Matúš Čepček, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov správca dlžníka Martina
Packová nar. 20.02.1977 bytom Nadabula 109, 048 01 Nadabula, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
ZoKR oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K088534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cili Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2282 / 18, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/452/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/452/2019
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26OdK/452/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku:
č.
Opis
záp.
·

hnuteľná vec – Škoda Octavia, zdvihový objem valcov - 1,9 TDI, 81 kw (108 PS), r. v. 11/2001, VIN:
TMBHP21U312455507, EČ: TV662DA, druh vozidla: osobné vozidlo, druh karosérie: COMBI, farba: sivá
metalíza; súpisová hodnota 1000,00 EUR; vlastníctvo 1/1; stav – bežné opotrebenie; stav tachometra –
198 883 km.

Súpisová
hodnota
1000

Mena
Euro

V Košiciach dňa 30.09.2019
JUDr. Miroslav Vereb
správca

K088535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchárová Milena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hnilecká cesta 9061 7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh, Slovensko
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/98/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/98/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Milena Kuchárová, nar.: 13.04.1969, bytom: Hnilecká cesta 9061/7, 053
31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Milena Kuchárová, nar.:
13.04.1969, bytom: Hnilecká cesta 9061/7, 053 31 Novoveská Huta - Spišská Nová Ves, sp. zn.
30OdK/98/2019, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí, nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Vladimír Kotus, správca
V Košiciach, dňa 30.09.2019

K088536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milena Moňoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické námestie 15, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/57/2018 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/57/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

ROZVRH KONEČNÉHO VÝŤAŽKU Z VŠEOBECNEJ PODSTATY PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV

Všeobecná časť :

Uznesením Okresného súdu Košice I. č. k. : 32OdK/57/2018 zo dňa 22.02.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 42/2018 dňa 28.02.2018, v právnej veci navrhovateľa – dlžníka: Ing. Milena
Moňoková, nar. 26.09.1956, bytom Lidické námestie 15, 040 22 Košice, o návrhu na vyhlásenie konkurzu,
Okresný súd Košice I. dňom 28.02.2018 ustanovil do funkcie správcu podstaty JUDr. Vladimíra Kotusa, so
sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.

·

Nezabezpečení veritelia

V základnej prihlasovacej lehote správcovi doručilo svoje prihlášky 3 veriteľov. Po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty nebola správcovi doručená žiadna prihláška. Všetky doručené prihlášky spĺňali základné
náležitosti a preto ich správca v zmysle § 31 ods. 1 ZKR zapísal do zoznamu pohľadávok.

Pohľadávky prihlásené celkom :

72.599,56 Eur

z toho :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

72.599,56 Eur

- zabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 4 ZKR) :

0 Eur

Pohľadávky uznané celkom :

72.599,56 Eur

a to v členení :
- nezabezpečené pohľadávky (§ 28 ods. 1 ZKR) :

72.599,56 Eur

- podriadené pohľadávky (§ 95 ods.3 ZKR) :

0 Eur

- popreté pohľadávky:

0 Eur

- zabezpečené pohľadávky ( § 28 ods. 4 ZKR ) :

0 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pričom ku dňu spracovania tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku je stav pohľadávok konkurzných veriteľov
nasledovný:

Prihlásená
Zoznam veriteľov
pohľadávky
Slovenská sporiteľňa, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava CO:
00151653
31.554,42 €
Slovenská sporiteľňa, so sídlom Tomášikova 48, Bratislava CO:
00151653
16.396,98 €
Vamex, a.s. Košice, Lubina 1, Košice, IČO: 36 200 514
24.648,16 €
pohľadávky spolu

·

72.599,56 €

výška Uznaná
výška
pohľadávky

nezabezpečenej

31.554,42 €
16.396,98 €
24.648,16 €
72.599,56 €

Súpis majetku všeobecnej podstaty a jeho speňaženie

Správca na základe vlastných zistení a šetrení, na základe zoznamu majetku predloženého dlžníkom
a poskytnutej súčinnosti tretích osôb zistil, že

Súpis majetku tvorili nasledovné veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je súpis majetku všeobecnej nasledovný

Všeobecná podstata :

Druh: hnuteľná vec
p.č. popis
1.

2

3.

Súpisová
hodnota v eur
Prostredníctvom súdneho konania vymáhaný nárok z titulu nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny za 1.493.726,30
prevod akcii, v zmysle uzatvorenej zmluvy, Dlžník: 1/Zuzana Gumanová, bytom Cyklistická 11 Košice, 2/ eur
Ing. Zuzana Kopaničáková, bytom Cyklistická 11 Košice 3/ Michal Kopaničák, bytom Cyklistická 11
Košice
Hromadná akcia znejúca na meno vydaná spoločnosťou VAMEX, a.s Košice, ktorá nahrádza 31 ks akcií 102.920,- eur
v nominálnej hodnote 3.320 eur obchodnej spoločnosti VAMEX, a.s. Košice, Lubina 1, 040 12 Košice,
IČO: 36200514 (číslo akcie 299-329)
Hromadná akcia znejúca na meno vydaná spoločnosťou VAMEX, a.s Košice, ktorá nahrádza 19 ks akcií 6308,- eur
v nominálnej hodnote 332 eur obchodnej spoločnosti VAMEX, a.s. Košice, Lubina 1, 040 12 Košice, IČO:
36200514 (číslo akcie 16-34)

Majetok spolu :

Speňažená
hodnota
5.001,15 eur

103.080,23
eur
7.243,22 eur

1602954,30 € súpisová hodnota

115.324,60 € speňažená hodnota
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Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 01.03.2019-05.09.2019

V predmetnom konkurze je stav pohľadávok proti všeobecnej podstate za obdobie 01.03.2019-05.09.2019
nasledovný:

a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
pripadajúce na všeobecnú podstatu § 87 ods. 1 ZKR so zarátaním
predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1) 16.974,43 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu zo všeobecnej podstaty (príloha č. 3)

Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

·

230,64 Eur

17.204,94 Eur

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom – všeobecná podstata

V súčasnosti neprebiehajú žiadne spory vyvolané a súvisiace s konkurzom.

Rozvrhová časť :

·

1/ Príjmy všeobecnej podstaty za obdobie od 01.03.2019-05.09.2019

Druh: hnuteľná vec
p.č. popis
1.

2

Súpisová
hodnota v eur
Prostredníctvom súdneho konania vymáhaný nárok z titulu nezaplatenia dohodnutej kúpnej ceny za 1.493.726,30
prevod akcii, v zmysle uzatvorenej zmluvy, Dlžník: 1/Zuzana Gumanová, bytom Cyklistická 11 Košice, 2/ eur
Ing. Zuzana Kopaničáková, bytom Cyklistická 11 Košice 3/ Michal Kopaničák, bytom Cyklistická 11
Košice
Hromadná akcia znejúca na meno vydaná spoločnosťou VAMEX, a.s Košice, ktorá nahrádza 31 ks akcií 102.920,- eur
v nominálnej hodnote 3.320 eur obchodnej spoločnosti VAMEX, a.s. Košice, Lubina 1, 040 12 Košice,

Speňažená
hodnota
5.001,15 eur

103.080,23
eur
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IČO: 36200514 (číslo akcie 299-329)
Hromadná akcia znejúca na meno vydaná spoločnosťou VAMEX, a.s Košice, ktorá nahrádza 19 ks akcií 6308,- eur
v nominálnej hodnote 332 eur obchodnej spoločnosti VAMEX, a.s. Košice, Lubina 1, 040 12 Košice,
IČO: 36200514 (číslo akcie 16-34)

·

7.243,22 eur

2/ Výdavky všeobecnej podstaty za obdobie od 01.03.2019-05.09.2019

a/ Pohľadávky, ktoré vznikli po vyhlásení konkurzu v súvislosti
so správou a speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
pripadajúce na všeobecnú podstatu so zarátaním
predpokladaných pohľadávok proti podstate do skončenia konkurzu (Príloha č.1)

16.974,43 Eur

c/ Súdny poplatok podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 0,2 % z výťažku
zahrnutého do konečného rozvrhu z všeobecnej podstaty (príloha č. 3)

230,64 Eur

Výdavky všeobecnej podstaty spolu :

3/
Návrh
podstaty

konečného

rozvrhu

výťažku

17.204,94 Eur

pre

nezabezpečených

veriteľov

Príjmy všeobecnej podstaty od 01.03.2019-05.09.2019

115.324,60 Eur

Výdavky všeobecnej podstaty od 01.03.2019-05.09.2019

17.204,94 Eur

Pre konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov ostáva

98.119,66 Eur

z všeobecnej
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Na základe vyššie uvedených skutočností správca konštatuje, že suma 98.119,66 Eur určená pre
konečný rozvrh nezabezpečených veriteľov bude pomerným spôsobom rozpočítaná koeficientom, a to :

suma čistého výťažku

98.119,66

---------------------------------- = ---------------- = 1,351518 x zistená suma
pohľadávky zistené celkom

72.599,56

Nakoľko pomer sumy čistého výťažku a celkovej sumy zistených pohľadávok presahuje 1, správca
konštatuje, že k uspokojeniu pohľadávok dlžníka dôjde v rozsahu 100%. Zvyšok výťažku bude vrátený dlžníkovi.

Žiadame konkurzných veriteľov, aby uviedli čísla bankových účtov a prípadné ďalšie údaje ako VS, ŠS
a pod., na ktoré im bude poukázaný výťažok v zmysle schváleného rozvrhu

V Košiciach, dňa 30.09.2019
JUDr. Vladimír Kotus

K088537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Jozef Toľog, nar. 05.01.1966, bytom .Bracovce 78, 072 05 Bracovce,
vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty - súpisové zložky majetku č. 1, 2 a 3 (zverejnené v OV č. 181/2019 zo dňa 19.09.2019 pod
číslom K083599).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 19.09.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 29.09.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č.1,2 a 3 je
ukončené.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o 2.kole verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Komenského 25, 073 01, Sobrance, správca dlžníka: Jozef
Toľog, trvale bytom: Bracovce 78, 072 05 Bracovce, dátum narodenia: 05.01.1966 (ďalej len „Dlžník“), v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 26OdK/302/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej lej „ZKR“) vyhlasuje 2.kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku, a to
súpisových položiek 1,2 a 3 súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.174/2019
zverejného dňa 10.09.2019, podľa špecifikácie uvedenej nižšie:
Opis súpisovej zložky majetku
Por.č. druh pozemku/stavba
1

záhrada

2

zastavaná plocha
nádvorie
Rodinný dom

3

a

súp.č

Parc. Parc.
č.
reg.

výmera
v m2

spoluvl.
podiel

-

188

C

242

1/9

-

189

C

230

1/9

281 189

C

-

1/9

k. územie/
súp.
hodnota
deň zápisu
adresa
podielu v €
Okres: Michalovce, obec: Ložín,
54 eur
26.08.2019
k. ú: Ložín
Okres: Michalovce, obec: Ložín,
77 eur
26.08.2019
k. ú: Ložín
Okres: Michalovce, obec: Ložín,
1445 eur
26.08.2019
k. ú: Ložín

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „26OdK/302/2019. 2.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 1576 EUR (slovom tisícpäťstosedemdesiatšesť eur)

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
V 2.kole verejného ponukového konania je minimálna kúpna cena stanovená na 75 % súpisovej hodnoty
predmetu speňažovania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
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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zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
V Sobranciach, dňa 30.09.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K088538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Jozef Toľog, nar. 05.01.1966, bytom .Bracovce 78, 072 05 Bracovce,
vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty - súpisové zložky majetku č. 4,5,6 a 7 (zverejnené v OV č. 181/2019 zo dňa 19.09.2019 pod
číslom K083600).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 19.09.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 29.09.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č.1,2 a 3 je
ukončené.

Vyhlásenie 2. kola verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Komenského 25, 073 01, Sobrance, správca dlžníka: Jozef
Toľog, trvale bytom: Bracovce 78, 072 05 Bracovce, dátum narodenia: 05.01.1966 (ďalej len „Dlžník“), v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 26OdK/302/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
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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predpisov (ďalej lej „ZKR“) vyhlasuje 2.kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku, a to
súpisových položiek 4,5,6 a 7 súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.174/2019
zverejného dňa 10.09.2019, podľa špecifikácie uvedenej nižšie:
Opis súpisovej zložky majetku
Por.č. druh pozemku/stavba
4

6

Zastavaná
nádvorie
Zastavaná
nádvorie
záhrada

7

záhrada

5

plocha

a

plocha

a

súp.č

Parc. Parc.
č.
reg.

výmera
v m2

spoluvl.
podiel

-

152

C

72

3/4

-

152

C

72

1/4

-

156/2 C

1218

3/4

-

156/2 C

1218

1/4

k. územie/
súp.
hodnota
deň zápisu
adresa
podielu v €
Okres: Michalovce, obec: Bracovce,
162 eur
26.08.2019
k.ú.: Bracovce
Okres: Michalovce, obec: Bracovce,
54 eur
26.08.2019
k.ú.: Bracovce
Okres: Michalovce, obec: Bracovce,
1827 eur
26.08.2019
k.ú.: Bracovce
Okres: Michalovce, obec: Bracovce,
609 eur
26.08.2019
k.ú.: Bracovce

(ďalej vyššie uvedené zložky majetku ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „26OdK/302/2019-2-. 2.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 2652 EUR (dvetisíc šesťstopäťdesiatdva eur)

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
V 1.kole verejného ponukového konania je minimálna kúpna cena stanovená na 75 % súpisovej hodnoty
predmetu speňažovania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.

V Sobranciach dňa 30.09.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca

K088539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toľog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bracovce 78, 072 05 Bracovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/302/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Jozef Toľog, nar. 05.01.1966, bytom .Bracovce 78, 072 05 Bracovce,
vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zapísaného do súpisu majetku
konkurznej podstaty - súpisové zložky majetku č. 8 a 9 (zverejnené v OV č. 181/2019 zo dňa 19.09.2019 pod
číslom K083601). V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 19.09.2019 posledným
dňom lehoty na predkladanie ponúk bol termín 29.09.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že 1.kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty ako súpisové zložky majetku č. 8 a 9 je
ukončené.

Oznámenie o 2.kole verejného ponukového konania
Ing. Matúš Mihalovič, PhD. so sídlom kancelárie: Komenského 25, 073 01, Sobrance, správca dlžníka: Jozef
Toľog, trvale bytom: Bracovce 78, 072 05 Bracovce, dátum narodenia: 05.01.1966 (ďalej len „Dlžník“), v
konkurznom konaní vedenom pod sp. zn. 26OdK/302/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej lej „ZKR“) vyhlasuje 2.kolo verejného ponukového konania na predaj súboru majetku, a to
súpisových položiek 8 a 9 súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č.174/2019
zverejného dňa 10.09.2019, podľa špecifikácie uvedenej nižšie:
Opis súpisovej zložky 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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súp.č

Parc. Parc.
č.
reg.

výmera
v m2

spoluvl.
podiel

78

152

C

-

3/4

78

152

C

-

1/4

Deň vydania: 03.10.2019

k. územie/
súp.
hodnota
deň zápisu
adresa
podielu v €
Okres: Michalovce, obec: Bracovce,
7 350 eur
26.08.2019
k.ú.: Bracovce
Okres: Michalovce, obec: Bracovce,
2450 eur
26.08.2019
k.ú.: Bracovce

Podmienky verejného ponukového konania:
Záujemcovia o kúpu Predmetu speňažovania budú ponuky zasielať na adresu sídla správcu v zalepených
neotvorených obálkach s nápisom „26OdK/302/2019-3.. 2.Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na
podávanie ponúk bude určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia verejného ponukového
konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej
vety musí byť ponuka skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Súčet súpisových hodnôt zložiek
majetku tvoriacich Predmet speňažovania je 1576 EUR (slovom tisícpäťstosedemdesiatšesť eur)

Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený v banke Fio banka, IBAN: SK4283300000002101597845. Ak záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
V 2.kole verejného ponukového konania je minimálna kúpna cena stanovená na 75 % súpisovej hodnoty
predmetu speňažovania.
Otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty
na podávanie ponúk. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne
do piatich (5) dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu
ponuku. V prípade rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky,
ak aj najvyššiu ponuku považuje za neprimerane nízku, v takom prípade ponukové konanie úspešného účastníka
nemá.

Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s určením
lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu podpísať.
Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného
účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného
ponukového konania.

Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Vypratanie predmetu speňažovania je povinný
zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ znáša tiež všetky ostatné náklady spojené s prevodom a
odovzdaním Predmetu speňažovania.

Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 ZKR za
cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t. j. od dátumu
otvárania obálok

Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od dátumu
otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha bude úspešnému
účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania oprávnenou osobou. Účastníci
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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na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
V Sobranciach, dňa 30.09.2019
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K088540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 208, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1990
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/134/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o uplatnení námietky voči zápisu majetku do súpisu

Dňa 30.09.2019 bola do kancelárie správcu doručená námietka Heleny Gunarovej, bytom Bracovce 53, 072 05
Bracovce, ktorú v súlade s ustanovením § 167j ods. 2 ZKR zverejňujem v úplnom znení:
„Vec : Námietka proti zápisu nehnuteľností do súpisu konkurznej podstaty
Dolupodpísaná Helena Gunárová, nar. 12.07.1956 týmto podávam v zákonom stanovenej lehote odvolanie proti
zápisu predmetných nehnuteľností do súpisu konkurznej podstaty, ktorá bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
132/2019 dňa 11.07.2019. Svoje odvolanie odôvodňujem nasledovným :
I.
Nesúhlasím so zápisom nehnuteľnosti zapísaných na LV č. 25 do majetku podliehajúcemu konkurzu dlžníka
Miroslava Horvátha, narodeného 09.02.1990, bytom : Žbince 208, 072 16 Žbince, nakoľko som vlastníkom domu
ja Helena Gunárová, narodená 12.07.1956, bytom Bracovce 53, 072 05 Bracovce. Pri kupovaní domu došlo
k nedorozumeniu, keďže som pri dražbe tejto nehnuteľnosti bola ja vydražiteľkou a zaplatila som požadovanú
sumu z finančných prostriedkov úveru poskytnutého PSS a.s, Bajkalská 30, 829 48 Bratislava. Menovaný dlžník
bol len doprovod, lebo som nerozumela všetkým náležitostiam podliehajúcim prechodu vlastníckeho práva.
K spomínanej chybe došlo práve k prechodu tohto vlastníckeho práva keď ako majiteľa kupovanej nehnuteľnosti
zapísali práve menovaného Miroslava Horvátha. Hneď pri zistení týchto skutočností sme pristúpili k prevode
nehnuteľnosti formou darovacej zmluvy a vkladom do katastra, aby som ja nadobudla vlastníctvo.
II.
Na základe uvedeného žiadam aby správca majetku úpadcu spoločnosť Areko Group, k.s, vylúčil majetok zo
súpisu konkurznej podstaty nakoľko uvedená nehnuteľnosť je mojím výlučným majetkom. Za kladné vybavenie
môjho odvolania vopred ďakujem.“

Poučenie správcu:
Ak ktorýkoľvek veriteľ prihlásenej pohľadávky trvá na zapísaní majetku do súpisu, môže do 60 dní od zverejnenia
námietky v Obchodnom vestníku žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku, aby podal voči
veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ
prihlásenej pohľadávky neurobí, správca majetok zo súpisu vylúči.
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K088541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 178, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca konkurznej podstaty zverejňuje v zmysle §39 ods.2, Vyhlášky 665/2005 Z. z. súpis oddelenej
podstaty :
Súpisová zložka č. 1
p. č. Parc. č.

Druh pozemku

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
Zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
Zastavaná plocha a nádvorie
Zastavaná plocha a nádvorie

238
284/1
284/2
284/3
284/4
284/5

Výmera
v m2
373
492
409
193
378
225

č.LV Katastrálne územie

Spoluvlastnícky podiel

Druh ch.n.

152
152
152
152
152
152

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

401
401
401
401
401
401

Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trhovište
Trhovište

401 – chránené ložiskové územie
Súpisová zložka č. 2
p. č
1.

par. č.
284/5

Súpisné číslo
414

popis stavby
Rodinný dom s prístavbou

Č. LV
152

Kat. územie
Trhovište

Spoluvlastnícky podiel
1/1

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K088542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 178, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Správca oznamuje, že v zmysle ustanovenia §32 ods.7 pís. b, Zákona č.7/2005, Z. z o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení zverejňuje č. bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné
popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno skladať 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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veriteľ právo kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bank. účtu : IBAN SK49 7500 0000 0040 1913 6934 vedený v ČSOB, a. s., pobočka Košice ,
Výška kaucie: 350,00 EUR
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné ak :
a. Bolo podané na predpísanom tlačive,
b. Na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia:
c. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty .
V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť
ako pohľadávku proti podstate.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K088543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Červený - JOMIKA
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pokroku 6 / 0, 040 11 Košice - mestská časť Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 691 529
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/22/2013 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/22/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v konkurznej veci úpadcu Jozef Červený, nar.: 28.09.1958,
bytom: Pokroku č.6, 040 11 Košice podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Červený - JOMIKA, s miestom
podnikania Pokroku č. 6, 040 11 Košice, IČO: 10 691 529 podľa § 98 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“).
Vzhľadom na skutočnosť, že do dnešného dňa nebol zvolený zástupca veriteľov, v zmysle § 39 ods.1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vykonáva pôsobnosť
zástupcu veriteľov až do riadneho zvolenia zástupcu veriteľov súd.

1.

VŠEOBECNÁ ČASŤ:

1.1.

Vyhlásenie konkurzu:

Okresný súd Košice I uznesením č.k.: 26K/32/2012 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Valková, nar.:
14.12.1971, bytom: Orlia 11, 040 01 Košice (ďalej len „úpadca“), o návrhu na vyhlásenie konkurzu rozhodol
o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu (ďalej len „uznesenie o vyhlásení konkurzu“). Uvedené uznesenie bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. OV 163/2012 zo dňa 23.08.2012. Konajúci súd uznesením č.k. 26K/32/2012257 zo dňa 11.10.2012 ma ustanovil do funkcie správcu, pričom uvedené uznesenie bolo zverejnené v OV č.
202/2012 zo dňa 18.10.2012.
1.2.

Prihlásenie pohľadávok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurze si uplatnilo prihláškou svoje pohľadávky celkom 15 veriteľov, ktorí si prihlásili spolu pohľadávky v
celkovej sume 278.403,95 €, ktoré boli zistené v rozsahu 260.389,87 €. Z takto prihlásených pohľadávok boli
pohľadávky zabezpečené pohľadávky veriteľov EOS KSI Slovensko, s.r.o. (pôvodne ČSOB, a.s.) vo výške
82 099,11 EUR a pohľadávka veriteľa UniCredit Bank Slovakia, a.s. vo výške 28 603,16 EUR. Dňa 9.11.2019 nám
veriteľ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. oznámil, že jeho pohľadávka vo výške 22.573,88 EUR zanikla.
1.3.

Súpis všeobecnej podstaty:

V zmysle § 69 a nasl. ZKR správca spísal zistený majetok do súpisu všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č.
222/2013 zo dňa 18.11.2013, ktorý bol doplnený o ďalšie súpisové zložky v OV č. 34/2017 zo dňa 17.02.2017
a OV č. 130/2019 zo dňa 09.07.2019. Zároveň došlo k vylúčeniu majetku zo súpisu všeobecnej podstaty a to
zverejnením oznámenia v OV č.119/2019 zo dňa 21.06.2019 a to položiek č. 2, 3 a 4.
1.4.

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom:

Ku dňu zostavenia tohto čiastkového rozvrhu výťažku správca neeviduje žiadne spory vyvolané a súvisiace s
konkurzom.
1.5.

Speňaženie konkurznej podstaty:

V konkurze bol speňažený majetok tak, ako to vyplýva z tohto rozvrhu. V priebehu konkurzu správca nezostavoval
žiadne čiastkové rozvrhy výťažkov zo všeobecnej podstaty. Správca počas konkurzného konania zostavil konečný
rozvrh pre oddeleného veriteľa EOS KSI Slovensko s.r.o. (pôvodne ČSOB, a.s.). Uvedený rozvrh bol zverejnený
v OV č. 91/2019 zo dňa 14.05.2019 a na základe toho zanikla zabezpečená pohľadávka veriteľa EOS KSI
Slovensko s.r.o. vo výške 77.829,95 EUR.

2.

ROZVRHOVÁ ČASŤ:

Rozvrh pre nezabezpečených veriteľov všeobecnej podstaty: Všeobecná podstata je speňažená vo výške
7.906,17 €.
Zoznam jednotlivých zložiek majetku je uvedený v nasledujúcej tabuľke:
č.
Súpisová
súpis. Popis
hodnota
zložky
1.
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu.
493,51
5.
Odporovateľný právny úkon - Plnenie pohľadávky veriteľovi za trvania konkurzu
7376,26
Právny dôvod vzniku: nespotrebované poistné úpadcu z poistnej zmluvy uzatvorenej medzi úpadcom v
6.
postavení poistníka a Československou obchodnou bankou, a.s. v postavení poistiteľa, č. zmluvy : 18,20
8507322552.
Právny dôvod vzniku: nespotrebované poistné úpadcu z poistnej zmluvy uzatvorenej medzi úpadcom
7.
v postavení poistníka a Československou obchodnou bankou, a.s. v postavení poistiteľa, č. zmluvy : 18,20
8507322570.

Speňaženie v
€
493,51
7376,26
18,20

18,20

Priradené pohľadávky proti tejto všeobecnej podstate: 3.748,30 €, z toho:
•

bankové a iné poplatky ............................................................. 83,39 €

•

náklady správcu ......................................................................... 43,50 €

•

paušálna odmena správcu ....................................................... 331,95 €

•

odmena správcu za speňaženie majetku .............................. 1868,74 €
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

546

Obchodný vestník 191/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 03.10.2019

•

zabezpečenie registratúry správcovského spisu .................... 180,00 €

•

súdny poplatok ........................................................................... 15,74 €

•

rezerva na budúce náklady ....................................................... 86,40 €

•

pohľadáva zo Sociálneho poistenia ..................................... 1138,58 €

Špecifikácia pohľadávok proti všeobecnej podstate je obsiahnutá v prílohe č. 1 k tomuto rozvrhu zo všeobecnej
podstaty.
Po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate správca zistil, že výťažok z majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu predstavuje sumu 4.157,87 €. Túto sumu následne rozvrhol medzi veriteľov pohľadávok, ktoré boli
zistené, nasledovne:
Zoznam zistených nezabezpečených pohľadávok:
Por.
pohľadávky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

č.

Veriteľ

Prihlásená suma

Slovenská republika – Krajský súd v
173,- €
Bratislave
22.573,88 € (pohľadávka
PRVÁ STAVEBNÁ SPORITEĽŇA, a.s.
veriteľa o jej zániku)
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
4.269,16 € (neuhradená
(Pôvodne Československá obchodná
pohľadávky)
banka, a.s.)
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
9.804,52 €
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s
72,23 €
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s
124,18 €
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s
55,02 €
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
5.837,65 €
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
4.546,80 €
Všeobecná úverová banka, a.s.
2.154,48 €
Všeobecná úverová banka, a.s.
1.626,97 €
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
28.603,16 €
Tatra Banka, a.s
12.556,99 €
Tatra Banka, a.s
236,97 €
Tatra Banka, a.s
4.795,76 €
Consumer Finance Holding, a.s.
1.441,98 €
Consumer Finance Holding, a.s.
2.596,32 €
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
6.990,- €
L and L TRADING spol. s r.o.
515,02 €
Slovenská republika – Krajský súd v
1.235,50 €
Bratislave
OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
77.325,08€
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
2.015,25 €

zanikla
časť

oznámením
zabezpečenej

Zistená
suma

Popretá
suma

173,- €

0,00 €

22.573,88 €

0,00 €

4.269,16 €

0,00 €

9.804,52 €
72,23 €
124,18 €
55,02 €
5.837,65 €
4.546,80 €
2.154,48 €
1.626,97 €
28.603,16 €
12.556,99 €
236,97 €
4.795,76 €
1.441,98 €
2.596,32 €
6.990,- €
515,02 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

1.235,50 €

0,00 €

77.325,08€
2.015,25 €

0,00 €
0,00 €

Návrh rozdelenia výťažku pre nezabezpečených veriteľov:
Por. č. Veriteľ
1.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
3.
(Pôvodne Československá obchodná banka, a.s.)
4.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
5.
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s

Zistená suma v € Uspokoj. V € Miera v % Incidenčná žaloba Rozvrh v €
173,- €
0,4,7131
8,16

6.
7.
8.
9.
10.

4.269,16 €

0,-

4,7131

-

201,21

9.804,52 €
72,23 €

0,0,-

4,7131
4,7131

-

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s

124,18 €

0,-

4,7131

-

462,10
3,41
5,86

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
Všeobecná úverová banka, a.s.

55,02 €
5.837,65 €
4.546,80 €
2.154,48 €

0,0,0-,
0-,

4,7131
4,7131
4,7131
4,7131

-
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Všeobecná úverová banka, a.s.
UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Tatra Banka, a.s
Tatra Banka, a.s
Tatra Banka, a.s
Consumer Finance Holding, a.s.
Consumer Finance Holding, a.s.
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
L and L TRADING spol. s r.o.
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave
OVB Allfinanz Slovensko, a.s.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.

1.626,97 €
28.603,16 €
12.556,99 €
236,97 €
4.795,76 €
1.441,98 €
2.596,32 €
6.990,- €
515,02 €
1.235,50 €
77.325,08€
2.015,25 €

0,0,0,0,0,0,0,0,0-,
0,0,0,-

Deň vydania: 03.10.2019
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131
4,7131

SPOLU

76,68
1348,10
591,83
11,17
226,03
67,96
122,37
329,45
24,27
58,23
3644,41
94,98
7869,78

V zmysle tohto konečného rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov
uspokojené zo všeobecnej podstaty v rozsahu 4,7131% prihlásenej a zistenej sumy.
3.

ZÁVER

So zreteľom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na ustanovenie § 98 a § 101 ZKR si dovoľujem požiadať
Okresný súd Košice I ako zástupcu veriteľov o schválenie predloženého konečného rozvrhu výťažku,
prípadne o podanie odôvodnených námietok voči nemu, a to v písomnej forme na adresu správcovskej
kancelárie v lehote 15 dní od zverejnenia konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom vestníku.

K088544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačkovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušanská 3602 / 6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/81/2017 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/81/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

OPRAVNÝ SÚPIS VŠEOBECNEJ PODSTATY
Správca úpadcu Mgr. Peter Bačkovský, narodený 12.10.1955, bytom Kapušanská 3602/6, 07501 Trebišov
týmto podľa § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKaR)
zverejňuje súpisové zložky majetku všeobecnej podstaty:
POZEMOK:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

HODNOTA
(EUR)
20,00
20,00
20,00
200,00
100,00
30,00
30,00
200,00
300,00
250,00
40,00
150,00
100,00

KATASTRÁLNE ÚZEMIE
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov

ČÍSLO LV
303
25
177
68
223
186
207
236
236
236
217
217
217

ČÍSLO PARCELY
397
124
10
120
165/23
49 a 67
92/3
284
306
315
132/131
132/132
165/17

DRUH POZEMKU
Orná pôda
Záhrada
Ostatná plocha
Záhrady
Vodné plochy
Trv. tr. por.
Trv. tr. por.
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Orná pôda
Orná pôda
Trv. tr. por.

VÝMERA (m2)
4290
2029
1244
4147
9157
704 a 1096
6639
262609
85391
31010
817
5459
3109
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PODIEL
1625/102000
195/720
195/720
2/3
6/120
195/720
6/132
1625/102000
1625/102000
1625/102000
1/2
1/2
1/2

Obchodný vestník 191/2019
150,00
300,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00
20,00
50,00
40,00
50,00
30,00
40,00
40,00
15,00
40,00
15,00
10,00
30,00
40,00
5.000,00

10.

11.

Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Liptovská Ondrášová

Konkurzy a reštrukturalizácie
217
217
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
5171

165/18
567/9
178
211
219
233
257
303/17
331
346
380
391
414
443
446
476
496
516
534
632
682
1067/2
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Trv. tr. por.
Orná pôda
Trv. tr. por
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda.
Orná pôda.
Orná pôda.
Orná pôda.
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

2462
10988
1326
2036
2028
1235
967
7350
3542
6764
4113
5859
3507
4069
3905
1305
4703
1526
811
3257
4071
2309

1/2
1/2
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
1/3

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.

HODNOTA
(EUR)
80,00
80,00
600,00

POPIS
Brokovnica dvojka
Guľovnica opak.
Guľovnica opak.

VÝROBNÉ ČÍSLO EVIDENČNÉ ČÍSLO
ZV:
E
36674
BA507197
HL: E 36674
PZ:
54090
BA507196
ZV: 490
PZ: 3037088
BA505280
ZV: 1102A

KDE SA VEC NACHÁDZA
Kapušovská 3602/6, Trebišov, SR
Kapušovská 3602/6, Trebišov, SR
Kapušovská 3602/6, Trebišov, SR

V Košiciach 30.09.2019
JUDr. Ivan Roháč

K088545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMZ Kunová Teplica, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kunova Teplica 197, 049 32 Kunova Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 193 810
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Gajdošech
Sídlo správcu:
Krmanova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/20/2017 S1283
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/20/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ondrej Gajdošech, správca podstaty dlžníka: SMZ Kunová Teplica, s.r.o., so sídlom Kunová Teplica 197,
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049 32 Kunová Teplica, IČO : 36 193 810, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I, pod sp. zn.
30K/20/2017, zvoláva v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. schôdzu veriteľov na deň
23.10.2019 o 9,00 hod. Schôdza sa uskutoční v správcovskej kancelárii na ul. Krmanova č. 14, 040 01 Košice
s nasledovným programom:
1. Otvorenie.
2. Voľba člena veriteľského výboru.
3. Záver.
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 8:30 hod. Veriteľ je povinný predložiť pri prezentácii doklad totožnosti,
právnické osoby kópiu výpisu z Obchodného registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa
preukážu plnomocenstvom, resp. poverením na zastupovanie a dokladom totožnosti.
JUDr. Ondrej Gajdošech, správca

K088546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valečková Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 714/12, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/462/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/462/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/462/2019 zo dňa 17.9.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 183/2019 dňa 23.09.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Štefánia Valečková, narodená: 08.02.1952, bytom: Banícka 714/12, 056 01 Gelnica a do funkcie správcu
ustanovil Ing. Zuzanu Baumöhl Schwartzovú, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1286.
V zmysle § 8 odsek 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujem
účastníkom konkurzného konania nasledovné: do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Vojenská 12, 040 01 Košice, každý pracovný deň v pondelok až piatok vždy od 09:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti o zapísanie do poradovníka o nahliadnutie do správcovského
spisu je možné adresovať správcovi telefonicky na telefónnom čísle 0903 389 774, prípadne na adrese kancelárie
správcu alebo prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu: spravca@schwartzova.sk

K088547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valečková Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 714/12, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/462/2019 S1286
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/462/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., správca dlžníka Štefánia Valečková, narodená: 08.02.1952, bytom:
Banícka 714/12, 056 01 Gelnica týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo
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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na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní preddavok na trovy konania zložiť na účet vedený v Raiffeisen
banke, a.s., IBAN SK73 1100 0000 0080 1712 9894, ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

K088548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 781 / 5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/285/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/285/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. ponukového kola na predaj motorového vozidla Daewoo
JUDr. Anita Krčová, správca úpadcu: Jakub Bača, nar.: 22.06.1987, bytom: Bielocerkevská 781/5, 040 22
Košice vyhlasuje druhé ponukové konanie podľa ust. § 167p ZKR na predaj hnuteľnej veci – motorového vozidla
úpadcu: Daewoo Nubira, EČ: KE388FB – rok výroby 2000, stav: nepojazdné, dočasne odhlásené z dopravného
inšpektorátu, so súpisovou hodnotou 100 €, ktorá tvorí všeobecnú podstatu (OV č. 151/2019 zo dňa 07.08.2019)
za nasledujúcich podmienok:
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota motorového vozidla je 100 €. V druhom kole je záujemca povinný ponúknuť kúpnu
cenu vo výške minimálne 50 €.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz 31OdK/285/2019 – neotvárať“ v lehote 15
dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude 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.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu SK66 8360
5207 0042 0637 4495, vedenom v mBank SA, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním
na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese: anitakrcova@gmail.com
alebo na tel:č. +421 908 520 707.
JUDr. Anita Krčová, správca

K088549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bača Jakub
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 781 / 5, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/285/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/285/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. ponukového kola na predaj spoluvlastníckeho podielu
JUDr. Anita Krčová, správca úpadcu: Jakub Bača, nar.: 22.06.1987, bytom: Bielocerkevská 781/5, 040 22
Košice vyhlasuje druhé ponukové konanie podľa ust. § 167p ZKR na predaj nehnuteľnej veci spoluvlastnícky
podiel vo veľkosti 1/14 na parcele reg. „C“ č. 579/8 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 131 m2, zapísaný
na LV č. 4215 k.ú. Sabinov, so súpisovou hodnotou 50 €, ktorá tvorí všeobecnú podstatu (OV č. 151/2019 zo dňa
07.08.2019) za nasledujúcich podmienok:
Podmienky speňažovania sú nasledujúce:
1. Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti je 50 €. V druhom kole je záujemca povinný
ponúknuť najvyššiu kúpnu cenu.
2. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť aj fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
3. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke
s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – konkurz 31OdK/285/2019 – neotvárať“ v lehote 15
dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu
kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude 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.
4. Náležitosti ponuky: riadna identifikácia veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené
v zozname majetku určeného na speňaženie, označenie ponúkanej kúpnej ceny, predloženie dokladu
preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby, kópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského
alebo iného registra s označením obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu a doklad
o zaplatení kúpnej ceny.
5. Každý záujemca je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v prospech peňažného účtu SK66 8360
5207 0042 0637 4495, vedenom v mBank SA, ktorá sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním
na účet úpadcu najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
6. Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie kúpnej ceny na účet
úpadcu. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených dokladov alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Termín a miesto otvárania obálok: do 3 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk v kancelárii
správcu. Lehota na vyhodnotenie ponúk: víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu prepadne uhradená kúpna cena v prospech
podstaty. Náklady spojené s prepisom znáša v plnej výške kupujúci.
8. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať u správcu na e-mailovej adrese: anitakrcova@gmail.com
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo na tel:č. +421 908 520 707.
JUDr. Anita Krčová, správca

K088550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Contineo s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 4, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 016
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/3/2018/S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Contineo, s.r.o. v konkurze, IČO 31 722 016 v zmysle záväzného pokynu
veriteľského výboru z 9. apríla 2019 hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Konkurzná
podstata sa speňažuje formou ponukového konania. Minimálna výška ponuky je 50% súpisovej hodnoty majetku.
Ponuky je možné zasielať na adresu správcu konkurznej podstaty aby boli doručené do 31. októbra 2019 10:00
v uzavretých obálkach označených „Contineo ponukové konanie č.3 - NEOTVÁRAŤ“. Účastník je povinný riadne
označiť súpisovým číslom každú položku a sumu, ktorú za túto položku ponúka. Otváranie obálok bude 4.
novembra 2019 o 11:00.
Ponukové
konanie
je
zverejnené
v Obchodnom
v
doplnení
vylúčené položky v obchodnom vestníku č.219/2018

vestníku

pod

č.110/2018.
č.219/2018

Tieto položky, už boli speňažené v predošlom kole:
č.43
č.49
č.148
č.174

V Košiciach 30. septembra 2019

K088551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kišš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ludmanská 1499 / 3, 040 01 Košice-Juh
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/84/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/84/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ján Kišš, narodený: 18.06.1964, bytom: Ludmanská 1499/3, 040 01 Košice
, speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený dňa 23.08.2019 v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č.: 163/2019. Pričom hnuteľné veci a pozemky sa speňažujú ako súbor.

POZEMOK:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.

HODNOTA
(EUR)
KATASTRÁLNE ÚZEMIE ČÍSLO LV ČÍSLO PARCELY DRUH POZEMKU
VÝMERA (m2) PODIEL
400,00
Veľká Bara
207
38
Záhrada
1325
1/6
200,00
Veľká Bara
207
39
Zastavané plochy a nádvoria 671
1/6

STAVBA:
ČÍSLO POLOŽKY
1.

HODNOTA
POPIS
(EUR)
1200,00
Rodinný dom

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

ČÍSLO LV ORIENTAČNÉ A POPISNÉ ČÍSLO

PODIEL

Veľká Bara

207

1/6

27/27

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Ján Kišš – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice. Otváranie obálok
bude 21.10.2019 o 15.00 hodine.

V Košiciach 30.09.2019
JUDr. Ivan Roháč

K088552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozefína Babjaková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Laborcom 1768/2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2017 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu Babjaková Jozefína speňažuje majetok zapísaný v súpise všeobecnej
podstaty. Konkurzná podstata sa speňažuje formou ponukového konania. Minimálna výška ponuky je 100%
súpisovej hodnoty majetku. Ponuky je možné zasielať na adresu správcu konkurznej podstaty: Ing. Jana
Kollárová, Masarykova 21, 040 01 Košice tak, aby boli doručené do 31.10.2019 do 10:00 v uzavretých obálkach
označených „Babjaková - ponukové konanie č.2 - NEOTVÁRAŤ“. Účastník je povinný riadne označiť
súpisovým číslom každú položku a sumu, ktorú ponúka. Otváranie obálok bude 04.11.2019 o 11.00.

Zoznam speňažovaného majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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DRUH MAJETKU
2.) POZEMOK
3.) POZEMOK
4.) POZEMOK
5.) POZEMOK

Tieto
č.1
č.6
č.7
č.8

HODNOTA
(EUR)
3,68
430,16
11,37
10,75

Konkurzy a reštrukturalizácie

KATASTRÁLNE ÚZEMIE
Michalovce
Michalovce
Michalovce
Michalovce

položky,

už

ČÍSLO LV
11094
10884
10806
8251

boli

ČÍSLO PARCELY
6414/20
6600/48
6414/19
6367/2

Deň vydania: 03.10.2019

DRUH POZEMKU
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

speňažené

VÝMERA (m2)
599
5001
1851
125

v predošlom

PODIEL
2/84
1/6
2/84
1/6

kole:

V Košiciach 30.09.2019
Ing. Jana Kollárová

K088553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iľašíková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Majerská 51/25, 076 14 Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/367/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/367/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Marta Iľašíková,
nar. 04.10.1976, bytom Majerská 51/25, 076 14 Michaľany (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník nedisponuje majetkom,
ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 30.09.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka
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K088554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štiber Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silica 59, 049 52 Silica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/314/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/314/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca vo vyššie uvedenej konkurznej veci podľa ustanovenia § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky, ktorých prihlášky boli správcovi doručené
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Česká spořitelna, a.s., IČO: 45 244 782, Olbrachtova 1929/62, Praha
počet uplatnených pohľadávok: 2
celková suma prihlásených pohľadávok: 29113,79 EUR.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K088555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štiber Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silica 59, 049 52 Silica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/314/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/314/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 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 konkurzná podstata v uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K088556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soláková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenný obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2018 S1720

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 03.10.2019

Okresný súd Košice I
9OdK/95/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ľubica Gregušková, správca podstaty dlžníka Katarína Soláková, narodená: 25.02.1968, bytom: Kamenný
obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Soláková, s miestom
podnikania: Kamenný obrázok 290/5, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34527397
(ďalej len
„dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 9OdK/95/2018 v súlade s ust.
§ 167q zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
vyhlasuje týmto:
2. kolo ponukového konania na predaj majetku, ktorý bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty
dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 22/2019 zo dňa 31.01.2019 a to:

Názov

Súpisová
hodnota
[EUR]

Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
4.400,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00

Celková
suma
EUR

Dátum
zapísania

Dôvod zapísania

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 4.400,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
Dlžníkovi

patriaci
ku dňu 2.200,00

v Právny dôvod vzniku pohľadávky
faktúra č. 17013 zo dňa 27.12.2017
splatná dňa 03.01.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 17012 zo dňa 03.11.2017
splatná dňa 10.11.2017 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 17011 zo dňa 01.10.2017
splatná dňa 08.10.2017 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18011 zo dňa 07.12.2018
splatná dňa 17.12.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18010 zo dňa 07.11.2018
splatná dňa 14.11.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18009 zo dňa 04.10.2018
splatná dňa 11.10.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18008 zo dňa 09.08.2018
splatná dňa 16.08.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18007 zo dňa 06.07.2018
splatná dňa 13.07.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18006 zo dňa 08.06.2018
splatná dňa 15.06.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18005 zo dňa 11.05.2018
splatná dňa 18.05.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18004 zo dňa 05.04.2018
splatná dňa 11.04.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18003 zo dňa 05.03.2018
splatná dňa 12.03.2018 vystavená na
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2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419
Peňažná pohľadávka voči obchodnému
partnerovi:
Ing.
Marián
Görtler,
2.200,00
Tatranská 103/117/053 11 Smižany,
IČO 46 733 419

28.01.2019

Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

28.01.2019

majetok
patriaci
Dlžníkovi ku dňu 2.200,00
vyhlásenia konkurzu

Deň vydania: 03.10.2019
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18002 zo dňa 05.02.2018
splatná dňa 12.02.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017
faktúra č. 18001 zo dňa 04.01.2018
splatná dňa 11.01.2018 vystavená na
základe Kúpnej zmluvy zo dňa
23.05.2017

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ ).
Predmetom ponukového konania je predaj súboru majetku dlžníka tvoreného vyššie uvedenými súpisovými
zložkami.
Podmienky 2. kola ponukového konania:
1. Predmetom ponukového konania je súbor vyššie špecifikovaných pohľadávok.
2. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť do kancelárie správcu na adresu: Mgr. Ľubica Gregušková,
správca, Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves v zalepenej obálke opatrenej označením „
9OdK/95/2018 - PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa
zverejnenia oznamu o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej pätnástym dňom
o 16.00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 16.00 hod. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
4. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac),
u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu, číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný a súhlas so
spracovaním osobných údajov záujemcu pre účely ponukového konania. Každá ponuka musí byť
podpísaná oprávnenou osobou.
5. Najnižšia suma cenovej ponuky v 2. kole ponukového konania je minimálne 4.000,00 EUR.
Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v banke: Fio banka, a.s.
č. účtu IBAN: IBAN SK2683300000002901296688 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom
rozsahu (100%) a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 9OdK/95/2018 , b)
v prípade právnickej osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 5. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci ponukového
konania nebude prihliadať.
7. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 3 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.
8. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu.
9. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 15 dní pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú
kúpnu cenu sa započíta na úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave,
v akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.
10. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.
11. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
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vyhodnotenia ponúk správcom.
12. Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZKR.
13. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť na tel.
č.: 0948 050 685 v úradných hodinách alebo prostredníctvom e-mailu : lubica.greguskova@gmail.com.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K088557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Charvátová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Levoča 0, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/279/2018 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/279/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Andrea Charvátová, nar.: 03.05.1978, bytom: Mesto Levoča, 054 01
oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Andrea Charvátová, nar.: 03.05.1978, bytom: Mesto Levoča, 054
01, sp. zn. 26OdK/279/2019, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Košiciach, dňa 30.09.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K088558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 61, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 519
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná Trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom príslušnej kancelárie na ulici Južná trieda 48, 040 01
Košice, Slovenská republika, IČO : 44 088 833, správca úpadcu D.M.C. – Karpaty, s.r.o., so sídlom Sabinovská
61, 080 01 Prešov, IČO: 36 601 519, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 17504/V v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 12.11.2019
o 13.00 hod v priestoroch hotelového zariadenia Congress hotel Centrum Košice, na adrese Južná trieda 2A, 043
23 Košice; prezentácia veriteľov začne o 12:30 hod.
Program schôdze:
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Otvorenie schôdze veriteľov,
Hlasovanie o výmene správcu,
Voľba členov veriteľského výboru,
Záver.

Veritelia – fyzické osoby sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, veritelia – právnické osoby sa pri
prezentácii musia preukázať výpisom z obchodného registra nie starším ako tri mesiace a dokladom totožnosti
osoby konajúcej v ich mene. Zástupcovia veriteľov sa pri prezentácii musia preukázať aj písomne udeleným
splnomocnením (pravosť podpisu splnomocniteľa na splnomocnení nemusí byť úradne osvedčená). V prípade, ak
je zástupca veriteľa právnickou osobou, predloží spolu s písomne udeleným splnomocnením aj výpis z
obchodného registra zástupcu veriteľa.
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

K088559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinczová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavec 122, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/96/2019 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/96/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K088560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinczová Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavec 122, 049 11 Plešivec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/96/2019 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/96/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca podstaty úpadcu v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je
vedený v ČSOB, a.s., číslo účtu:
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2652 5700.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Doplňujúca poznámka: meno veriteľa, číslo konania
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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.

K088561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Oceliarov 467/10, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/473/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/473/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca dlžníka Eva Horváthová, nar. 30.12.1961, trvale bytom Námestie oceliarov
467/10, 040 15 Košice - Šaca, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, a § 8
ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom,
prípadne ďalším oprávneným osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Komenského 25, 073 01 Sobrance v pracovných dňoch počas úradných hodín od 7:30 do 11:30 a od
12:30-14:30 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0918 100 348 alebo emailom na: matus.mihalovic@gmail.com

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K088562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Oceliarov 467/10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/473/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/473/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Matúš Mihalovič, PhD. správca dlžníka Eva Horváthová, nar. 30.12.1961, trvale bytom Námestie oceliarov
467/10, 040 15 Košice - Šaca, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona 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 na účet vedený vo Fio banke, IBAN: SK4283300000002101597845, s uvedením čísla pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Horváthová Eva
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
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b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca

K088563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Oceliarov 467/10, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/473/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/473/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Eva Horváthová, nar.
.30.12.1961, trvale bytom Námestie oceliarov 467/10, 040 15 Košice - Šaca, (ďalej len „Dlžník“) oznamujem, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 23.09.2019, sp. zn. 32OdK/473/2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 187/2019 zo dňa 27.09.2019. vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený Ing. Matúš Mihalovič, PhD., značka správcu: S1923 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Eva Horváthová, born on 30.12.1961, residence at city Námestie Oceliarov 467/10, 040 15 Košice
- Šaca, that the District Court in Košice I, dated 23.09.2019, No. 32OdK/473/2019, and promulgated in the
Commercial bulletin No.187/2019 from day 27.09.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed: Ing. Matúš Mihalovič, PhD., registered office Komenského 25, 073 01 Sobrance,
Slovak republic as the trustee of bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a sec. 3 of the Act No. 7/2005 Coll. on
Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the
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provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na 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) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed
about preparing a schedule of property in the Commercial report. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, § 30 a 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing up
only if the claim for a full – cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier
in rank is registered by the trustee without undue delay of the secured creditor of the loan housing will be
notified in writing. (§ 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).
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 assets securing his claim, the voting rights of the creditor
´s meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to
which he is secured. (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu Ing. Matúš Mihalovič, PhD., so sídlom kancelárie
Komenskéhp 25, 073 01 Sobrance, 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 Ing. Matúš Mihalovič, PhD.,
Komenského 25, 073 01 Sobrance, Slovak republic, 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 has for the course of the period of limitation of the right the same legal effects as enforcement
of right by 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; therwise it
will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and
residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the
bankrupt, 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 each secured claim, a separate application must be filled, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA).
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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. (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and accessories, whereby
the accessories 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 v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the sum of the claim shall be
determined 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 by the National Bank of Slovakia. If
the claim is applied in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by
the trustee with professional care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application form shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is
the accounting entity, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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
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May 2000.

Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca
Ing. Matúš Mihalovič, PhD., bankruptcy trustee

K088564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Němcovej 32 / 14, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/331/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/331/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K088565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov 0, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/389/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/389/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty úpadcu v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že
dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K088566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Badžo René
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 271 / 11, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/345/2019 S1275
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Okresný súd Košice I
32OdK/345/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka z r u š u j e.

K088567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rošková Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Hollého 3513 / 111, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdS/6/2019 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdS/6/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty dlžníka oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v
tejto veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v
úradných hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné
adresovať správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: ivetabeslerova@gmail.com, alebo
telefonicky na mob. čísle: 0905 642 149.

K088568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomča Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 195 / 13, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/444/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/444/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 26Odk/444/2019, správca dlžnika Ladislav Chomča,
nar. 20.04.1954, trvale bytom Hlavná 195/13, 076 35Somotor, podľa ust. § 167 j ZKR zverejňuje súpis
všeobecnej podstaty.
Súpisová položka 1:
Osobné motorové vozidlo EČ: TV814CG, FIAT SEICENTO, VIN: ZFA18700000727795.
Deň zapísania: 30.09.2019.
Súpisová hodnota: 100,00 €.
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Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

V Košiciach, dňa 30.09.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K088569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomča Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 195 / 13, 076 35 Somotor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/444/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/444/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Chomča, nar. 20.04.1954, trvale bytom Hlavná 195/13, 076 35
Somotor vyhlasuje na majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
Súpisová položka 1:
Osobné motorové vozidlo EČ: TV814CG, FIAT SEICENTO, VIN: ZFA18700000727795.
Deň zapísania: 30.09.2019.
Súpisová hodnota: 100,00 €.
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť len pre súpisovú položku č. 1 ako celok.
2. Majetok úpadcu bude speňažený za najvyššie ponuknutú cenu.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
2. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra
nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
3. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
4. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
5. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (Mgr. Tomáš
Sabadoš, správca, Mlynárska 15, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Chomča – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto
ponuky;
6. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
7. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu, resp. tel. č.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100 % z ponúkanej
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kúpnej ceny. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy uhradená záloha prepadne v prospech
všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov /
veriteľskému výboru spolu s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov /
veriteľský výbor správcovi e-mailom prijatie/neprijatie ponuky/ponúk (ak sú tieto orgány zriadené).
V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov /
veriteľského výboru o prijatí ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle
ktorej úspešný záujemca doplatí zostatok kúpnej ceny správcovi najneskôr v deň podpisu kúpnej ceny.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov / veriteľského výboru odmietnuť
z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com alebo
na tel. č. 0902 884 872.

Číslo účtu: SK80 0900 0000 0004 4806 5910
Variabilný symbol: 264442019

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K088570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Turko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 172/47, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.
Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/284/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/284/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Igor Turko, narodený: 23.08.1971, bytom: Hlavná 172/47, 076 14 Lastovce, na majetok
ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 30OdK/284/2019 zo dňa 24.09.2019
v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že do správcovského spisu č. 30OdK/284/2019
S1155 možno nahliadnuť v pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 9:00 - 15:00 hod. v kancelárii
správcu: doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., sídlo kancelárie: Holubyho 12, 040 01 Košice. Žiadosti o zápis
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno posielať písomne na vyššie uvedenú adresu,
elektronicky e-mailom na: chapcakova@yahoo.com alebo telefonicky na č.: +42155-72 875 44.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

K088571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Turko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 172/47, 076 14 Lastovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD.

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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Deň vydania: 03.10.2019

Sídlo správcu:
Holubyho 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/284/2019 S1155
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/284/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca dlžníka Igor Turko, narodený: 23.08.1971, bytom: Hlavná 172/47,
076 14 Lastovce, podľa ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že preddavok na trovy konania vo
výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur sú povinní preddavok na trovy konania
zložiť na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK48 1100 0000 0026 1477 2477 variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok s doplňujúcou poznámkou: Igor Turko, kaucia popretia
pohľadávky 30OdK/284/2019.
doc. Ing. Alexandra Chapčáková, PhD., správca

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