Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

K089406
Spisová značka: 8K/50/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02
Bratislava, IČO: 35 904 798, zast.: JUDr. Juraj Juríček, s.r.o., so sídlom Robotnícka 5, P.O.Box 43, 830 00 Bratislava,
o ustanovení predbežného správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: WETRON, s.r.o., so sídlom Odborárska 52, 831 02 Bratislava, IČO: 35 904 798
predbežného správcu: LEGATOs Recovery k.s., so sídlom kancelárie Mierová 650/56, 821 05 Bratislava, značka
správcu S1755.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089407
Spisová značka: 8K/56/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľov - veriteľov v 1.rade: Miroslav Zaťko, nar. 27.01.1984, bytom
Lánska 925/1, 017 01 Považská Bystrica, SR, v 2.rade Henrich Ručkay, nar. 11.02.1983, bytom Bodona 29, 921 01
Piešťany, SR, v 3.rade Richard Nejezchleb, nar. 02.05.1994, bytom Machkova 1645/8, 149 00 Praha 4, Česká
republika, v 4.rade Filip Dundáček, nar. 24.04.1995, bytom Dolní Krupá 138, 852 71 Dolní Krupá Česká republika, v
5.rade Janis Andersons, nar. 07.10.1986, bytom A. Nográdyho 3, 960 01 Zvolen, SR, spoločne zastúpení: PROLAW
s.r.o. so sídlom Gajova 4, 811 09 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: HC Nové Zámky
s.r.o. so sídlom Svetlá 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46 087 851
rozhodol

Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi HC Nové Zámky s.r.o. so sídlom Svetlá 8, 811 02 Bratislava, IČO: 46
087 851
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Konkurzné konanie sa začína zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a)
dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť,
platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už
začaté konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c)
na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom
začať ani pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho
práva vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky,
štátne dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d)
konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e)
nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozdelení dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089408
Spisová značka: 8K/57/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Doprastav Export & Partners s.r.o. so sídlom
Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 757 922 konajúceho prostredníctvom likvidátora Ing. Ladislava Kozmona,
bytom Sartorisova 8, 821 08 Bratislava, o ustanovení predbežného správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: Doprastav Export & Partners s.r.o. so sídlom Staviteľská 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35 757
92 predbežného správcu: JUDr. Michal Mišík, so sídlom kancelárie Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava značka
správcu: S 1358.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089409
Spisová značka: 37OdK/422/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gizela_Heizerová, nar. 28.08.1947,
Topoľčianska_3206 / 3, 851 05_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Gizela_Heizerová, nar. 28.08.1947, Topoľčianska_3206 / 3,
851 05_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: Ing. Bc. Róbert Havlát, so sídlom kancelárie Rudnayovo nám. 1, 811 01
Bratislava, zn. správcu: S1243.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 990/2019 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089410
Spisová značka: 6K/49/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MM CARGO s. r. o., so sídlom
Záhorácka 5477/15A, 090 01 Malacky, IČO: 36 762 610, správcom ktorého je: KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Čajakova 13, Bratislava, zn. správcu: S 1812, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: MM CARGO s. r. o., so sídlom Záhorácka 5477/15A, 090 01 Malacky, IČO: 36 762
610, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 20.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089411
Spisová značka: 37OdK/423/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman_Červenka, nar. 20.07.1981, Malé
Leváre_100, 908 74_Malé Leváre, 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: Roman_Červenka, nar. 20.07.1981, Malé Leváre_100, 908
74_Malé Leváre.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, zn.
správcu: S1565.
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
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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. 991/2019 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).
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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.

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 § 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.
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 § 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 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089412
Spisová značka: 6K/43/2014

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so
sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884 393, správcom ktorého je: Ing. Anett Pirohár, so sídlom
kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534, o návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534
z funkcie správcu úpadcu: TRIO PACK PLASTIC s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 43 884
393.
Súd ukladá: Ing. Anett Pirohár, so sídlom kancelárie Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, zn. správcu: S1534
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 25.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089413
Spisová značka: 6K/36/2013
Súd týmto ruší schôdzu veriteľov úpadcu: ALFARM spol. s r.o., so sídlom Priehradná 54, 821 07
Bratislava, IČO: 35 908 041, ktorá sa mala konať dňa 25.10.2019 o 8:30 hod., na Okresnom súde Bratislava I,
Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b z dôvodu účasti na školení.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K089414
Spisová značka: 37OdK/424/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marek_Belica, nar. 14.05.1979, Topoľčianska_3201 /
18, 85105_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marek_Belica, nar. 14.05.1979, Topoľčianska_3201 / 18,
85105_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Natália Trubanová, so sídlom kancelárie Mostová 2, 811 02 Bratislava, zn.
správcu: S1911.
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. 987/2019 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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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 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089415
Spisová značka: 2K/42/2015
Súd týmto ruší schôdzu veriteľov úpadcu: Marek Budaj, nar. 07. 06. 1982, trvale bytom: Glanec 511/7,
900 82 Blatné, ktorá sa mala konať dňa 25.10.2019 o 8:15 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v
miestnosti č. dv. 105b z dôvodu účasti na školení.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K089416
Spisová značka: 37OdK/425/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Viktor_Feix, nar. 01.09.1974, Školské námestie_392 /
29, 906 38_Rohožník, 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: Viktor_Feix, nar. 01.09.1974, Školské námestie_392 / 29, 906
38_Rohožník.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava,
zn. správcu: S1731.
IV.

Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
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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“).
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. 985/2019 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
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), 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,
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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 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
Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089417
Spisová značka: 2K/48/2010
Súd týmto ruší schôdzu veriteľov úpadcu: Štefánia Grancová, nar. 16.10.1952, trvale bytom Súmračná
20, 821 02 Bratislava, ktorá sa mala konať dňa 25.10.2019 o 8:45 hod., na Okresnom súde Bratislava I, Medená
ulica, v miestnosti č. dv. 105b z dôvodu účasti na školení.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K089418
Spisová značka: 8OdK/422/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Viktor_Andrášik,_Ivana Bukovčana
6127/7, 841 08_Bratislava, narodený: _29.03.1979, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie
Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Viktor_Andrášik,_Ivana Bukovčana_6127 / 7,
84108_Bratislava, narodený: _29.03.1979, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu JUDr. Ivan Mojžiš, so sídlom kancelárie V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S239.
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
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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. 989/2019 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.
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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
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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 Bratislava I dňa 6.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089419
Spisová značka: 8OdK/423/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Patrik_Sipos,_,Prievozská_1308 / 11A, 82102_Bratislava - Ružinov,
narodený: _11.06.1992, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Patrik_Sipos,_,Prievozská_1308 / 11A, 82102_Bratislava Ružinov, narodený: _11.06.1992, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu Konkurzná a Reštrukturalizačná, v. o. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavovo
námestie 25, 811 02 Bratislava, zn. správcu: 1629.
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
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týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 992/2019 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
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a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
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
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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
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 9.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K089420
Spisová značka: 4K/9/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Anna Jurišová, nar. 17.09.1969,
bytom Donnerova 717/29, 841 05 Bratislava, správcom ktorého je: Ing. Eduard Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu S1224, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu
výťažku,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: Ing. Eduard
Hyránek, PhD., so sídlom kancelárie Stromová 9/A, 831 01 Bratislava, značka správcu S1224 v súlade s návrhom
doručeným súdu dňa 01.03.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 24.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089421
Spisová značka: 8OdK/424/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Renáta_Galbová,_Malé Leváre_392, 90874_Malé Leváre, narodený:
_05.11.1981, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Renáta_Galbová,_Malé Leváre_392, 90874_Malé Leváre,
narodený: _05.11.1981, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.

Ustanovuje správcu KONRES k.s., so sídlom Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S 1651.

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
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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 ).
VIII.
Po právoplatnosti uznesenia poukazuje správcovi preddavok vo výške 500 €, vedený pod položkou
denníka D 14, pol. reg. 993/2019 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
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Okresný súd Bratislava I dňa 9.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089422
Spisová značka: 8OdK/425/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Michaela_Urbanovičová,_Tajovského_1465 / 8, 90027_Bernolákovo,
narodený: _16.02.1987, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Michaela_Urbanovičová,_Tajovského_1465 / 8,
90027_Bernolákovo, narodený: _16.02.1987, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody
12, 810 05 Bratislava.
II.

Ustanovuje správcu iTRUSTee Recovery, k.s., Seberíniho 2, Bratislava 821 03, zn. správcu: S 1697.

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. 986/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
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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
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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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
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
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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 9.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089423
Spisová značka: 3K/36/2016

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Šiška, nar. 22.08.1969,
Budatínska 17, 851 05 Bratislava, správcom ktorého je: SKP, k. s., Šafárikovo námestie 79/7, 811 02 Bratislava, zn.
správcu: S 1359, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: SKP, k. s.,
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Šafárikovo námestie 79/7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1359 v súlade s návrhom doručeným súdu dňa
21.02.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 25.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudkyňa
K089424
Spisová značka: 3K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ľubomír Šiška, nar. 22.08.1969,
Budatínska 17, 851 05 Bratislava, št. občan SR, právne zast.: Nosko & Partners s.r.o., Podjavorinskej 2, 811 03
Bratislava, správcom ktorého je: SKP, k. s., Šafárikovo námestie 79/7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1359, o
návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: SKP, k. s., Šafárikovo námestie 79/7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1359 z funkcie správcu
úpadcu: Ľubomír Šiška, nar. 22.08.1969, Budatínska 17, 851 05 Bratislava, št. občan SR.
Súd ukladá: SKP, k. s., Šafárikovo námestie 79/7, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S 1359 vykonávať činnosti
súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu,
až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka,
K089425
Spisová značka: 2K/25/2017
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Nemocnica Hnúšťa n.o. v
likvidácii, so sídlom 981 01 Hnúšťa, Jesenského 102, IČO: 45 732 701, správcom konkurznej podstaty ktorého je G &
B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie 960 01 Zvolen, Kukučínova 6571, 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 482 200,84 eura, vedených v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 65 - 116
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 02.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089426
Spisová značka: 4K/5/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Alica Kvaková, nar.
21.05.1967, bytom Kukučínova 781/26, 965 01 Žiar nad Hronom, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1709, o návrhu správcu na uloženie
záväzného pokynu pre speňažovanie majetku všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
I.
Súd ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie majetku
všeobecnej podstaty vedeného v súpise konkurznej podstaty, ktorý bol publikovaný v Obchodnom vestníku číslo
117/2016 zo dňa 17. 06. 2017, v Obchodnom vestníku č. 34/2017 zo dňa 17. 02. 2017 a v Obchodnom vestníku č.
183/2019 zo dňa 23. 09. 2019, kde správca aktualizoval súpis všeobecnej podstaty, pod položkami 1 až 25, v
súpisovej hodnote 590 Eur predajom formou verejného ponukového konania tak, že správca je povinný odmietnuť
ponuku zjavne neprimeranú.
II.
Poučenie:

O výsledku ponukového konania je správca povinný bezodkladne informovať súd.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089427
Spisová značka: 4K/14/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ALGAT, s.r.o., so sídlom
Jiráskova 12, 984 01 Lučenec, IČO: 36 644 501, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Matúš Boľoš, so
sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1140, o návrhu správcu na priznanie
paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Matúšovi Boľošovi, so sídlom kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu
S1140, správcovi konkurznej podstaty úpadcu paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov v sume 2 760 Eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089428
Spisová značka: 2K/6/2018
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Start Management s. r. o., so
sídlom 974 01 Banská Bystrica, Horná 70/13, IČO: 46 863 923, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Martin Kováčik, so sídlom kancelárie 974 01 Banská Bystrica, Tajovského 3, 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 67 246,98 eura, vedených v konečnom zozname
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok pod č. 57 - 64
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 02.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089429
Spisová značka: 2K/91/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Business Team Services
s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Robotnícka 1, IČO: 47 942 673, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Ing. Ernest Mésároš so sídlom kancelárie 962 31 Sliač, SNP 269/13, o návrhu na vstup nového veriteľa do
konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 676,65 eura, zapísaných v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 1 a č. 17
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 (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) 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 02.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089430
Spisová značka: 1K/34/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Norbert Vlkolenský nar.
11.08.1976, trvale bytom Boženy Němcovej 959/59, 990 01 Veľký Krtíš, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Jaroslava Jakubča, PhD., so sídlom kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská
Bystrica, značka správcu S1680, z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089431
Spisová značka: 4K/29/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Barbora Silná, nar. 21. 09.
1981, trvale bytom Dukelských Hrdinov 326/37, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu správcu, takto
rozhodol
O d v o l á v a spoločnosť LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, IČO: 47 817
003, značka správcu S1731, z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089432
Spisová značka: 2K/35/2016
Okresný súd Banská Bystrica, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu T Timber s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, A. Hlinku 11, IČO: 45 670 323, správcom konkurznej podstaty ktorého je SKP, k.s., so sídlom
kancelárie 960 01 Zvolen, Námestie SNP 74/28, 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 8,11 eura, vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
č. 71
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 02.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089433
Spisová značka: 2NcKR/4/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11 Banská Bystrica,
Magurská 6436/33, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Viktor Lašut, nar. 17. 04. 1988, bytom 974 11 Banská Bystrica, Magurská 6436/33
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 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. (§ 166f ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. (§ 166f ods. 2 ZKR)
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. ( § 166f
ods. 3 ZKR)
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. (§ 166f ods. 4 ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f
ods. 5 ZKR)
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára. (§ 166f ods. 6 ZKR)
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2 ZKR)
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo
stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo
pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti. ( § 166g ods. 3 ZKR)
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer
u dlžníka, ktorý dosiahol iba
základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo
trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti. (§ 166g ods. 4
ZKR)
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma. (§ 166g ods. 5 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089434
Spisová značka: 5K/11/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka RealCo s.r.o., IČO: 51 925 458, so sídlom
Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vložka č. 35264/S, v konaní právne zastúpený BEATOW PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária, IČO: 36 868
841, so sídlom Panenská 23, 811 03 Bratislava, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., IČO: 48 002 381, so sídlom
kancelárie Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1752, do funkcie predbežného správcu dlžníka
RealCo s.r.o., IČO: 51 925 458, so sídlom Dukelských hrdinov 2, 984 01 Lučenec, zapísaného v obchodnom registri
Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 35264/S.
II.
U k l a d á predbežnému správcovi zistiť a uviesť vo svojich správach záver, či majetok dlžníka bude
postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu; predbežný správca je pritom povinný vychádzať aj z hodnoty
majetku, o ktorý bol majetok dlžníka ukrátený v dôsledku právnych úkonov, pri ktorých možno odôvodnene
predpokladať ich odporovateľnosť a uviesť záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka, posúdiť
vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka, zohľadniť hodnotu
pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka.
III.
U k l a d á predbežnému správcovi vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch s tým, že prvú správu predloží súdu v lehote najneskôr do 10 dní,
druhú správu do 20 dní a tretiu správu do 28 dní odo dňa ustanovenia do funkcie a záverečnú správu o majetnosti
alebo nemajetnosti dlžníka predloží súdu najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi, doručovanie v zmysle § 199 ods. 1 ZoKR
tým nie je dotknuté. (§ 199 ods. 2 ZoKR)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K089435
Spisová značka: 2R/4/2009
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TRADE CENTER, spol. s.r.o.,
so sídlom Vajanského 2, 984 01 Lučenec, IČO: 31 615 724, správcom ktorého je JUDr. Ján Čipka, so sídlom
kancelárie 981 01 Hnúšťa, Partizánska 197, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, takto
rozhodol
Súd návrh Jána Hrončeka, bytom ul. Dr. Vodu 19, 984 01 Lučenec, doručený súdu dňa 05. 08. 2019 voči
žalovanému JUDr. Ján Čipka, Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa, SKP úpadcu TRADE CENTER, spol. s.r.o. „v
konkurze“, Lučenec z a m i e t a
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu n i e j e prípustné odvolanie, okrem správcu
Okresný súd Banská Bystrica dňa 01.10.2019
JUDr. Katarína Holečková, sudca
K089436
Spisová značka: 4K/6/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Miloš Targoš, Jabriková 120, 976 34 Tajov likvidátor
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spoločnosti MITTAR s.r.o., v likvidácii, so sídlom Jabriková 120, 976 34 Tajov, IČO: 45 349 428, zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 17512/S, o návrhu likvidátora na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka MITTAR s.r.o., v likvidácii, so sídlom Jabriková 120, 976
34 Tajov, IČO: 45 349 428.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Dagmar Vavrekovú, so sídlom
kancelárie Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S678.
IV.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie
podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(„podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
7. 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. 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 ostaných pohľadávok, proti tejto podstate (ust. § 28 ods. 7 a 8 ZKR).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
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Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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).
10. 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).
11. 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
13. 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).
14. 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 (§ 29 ods. 4 a 5 ZKR).
15. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089437
Spisová značka: 2R/10/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu KB servis automobilov s.r.o.,
so sídlom Zvolenská cesta 171, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 238 999, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, uznesením č. k. 2R 10/2013 - 1065
zo dňa 04. 06. 2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
27. 06. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K089438
Spisová značka: 9OdK/92/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Saparová, narodená:
03.12.1991, bytom: Oštepová 1517/7, 040 01 Košice - Juh, podnikajúca pod obchodným menom: Katarína Saparová,
s miestom podnikania: Toryská 2288/1/C, 040 01 Košice-Západ, IČO: 51327139 s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou, vo veci podaného odvolania veriteľa voči vyhláseniu konkurzu, takto
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rozhodol
vyzýva veriteľa: Imrich Sapara, narodený: 28.07.1976, bytom: Oštepová 7, 040 01 Košice, aby v lehote 10 dní od
doručenia tohto uznesenia doplnil svoje podanie - odvolanie zo dňa 23.09.2019, a to aby uviedol, proti ktorému
rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda a čoho sa podaným odvolaním domáha.
Doplnené podanie - odvolanie je potrebné predložiť k spisovej značke 9OdK/92/2019.
Poučenie:
Ak sa v lehote určenej súdom odvolanie nedoplní alebo neopraví, odvolací súd odvolanie odmietne; ak pre vady
odvolania nemožno v odvolacom konaní pokračovať. (§ 386 písm. d) CSP)
Odvolací súd odmietne odvolanie, ak nemá náležitosti podľa § 363, ak pre vady odvolania nemožno v odvolacom
konaní pokračovať. (§ 386 písm. d) CSP)
Podanie urobené v listinnej podobe treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden
rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak
sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125
ods. 3 CSP).
Proti tomuto uzneseniu možno podať sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia na súde, ktorý napadnuté
uznesenie vydal. ( § 239 ods. 1 CSP, § 242 CSP).
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 CSP)
Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. (§ 244
CSP)
V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a
účelné. (§ 245 CSP)
O sťažnosti rozhodne súd prvej inštancie. 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. (§ 248, § 250 CSP
Okresný súd Košice I dňa 1.10.2019
Mgr. Jana Špilárová, vyššia súdna úradníčka
K089439
Spisová značka: 31OdK/2/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ing. Tibor Máté, narodený:
04.06.1961, bytom: Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava
691/2, 010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Jozef Vaško, so sídlom kancelárie: Szakkayho 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S1021.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
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nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829 ukladá povinnosť, aby novému správcovi
podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089440
Spisová značka: 31K/24/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: JÉMINÉ s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Jazerná 1, 040 12 Košice, IČO:
44 484 437, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I,
IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup do konkurzného konania navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul.
29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname
pohľadávok pod č. 40 až 70 v celkovej výške 3.812,31 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v potrebnom počte vyhotovení.
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). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089441
Spisová značka: 32K/12/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa v 1. rade: Ing. Imrich Krupička, nar. 13.06.1967, bytom: Dolný
Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry a navrhovateľa v 2. rade: TGA TATRY, a.s., so sídlom: Hlavné námestie 34, 060
01 Kežmarok, IČO 36 608 599, obaja zastúpení advokátom JUDr. Ondrejom Lučivjanským, so sídlom: Štúrova 19,
040 01 Košice, proti dlžníkovi: "Nadácia Republika Východ", so sídlom: Popradská 64/I, 040 11 Košice-Západ, IČO:
50397605, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so
sídlom kancelárie: Hlavná 25, 040 01 Košice, zn. správcu S1436.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
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).
Okresný súd Košice I dňa 1.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K089442
Spisová značka: 31OdK/43/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Agáta Matiszová, narodená: 25.07.1966,
bytom: Námestie oceliarov 461/1, 040 15 Košice - Šaca, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava
691/2, 010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: HMG Recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Alžbetina 41, 040 01
Košice, zn. správcu: S1565.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829 ukladá povinnosť, aby novému správcovi
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podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089443
Spisová značka: 31OdK/91/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Peter Harčár, narodený:
08.06.1972, bytom: Budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava
691/2, 010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie: Werferova 1, 040 11
Košice, zn. správcu: S733.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829 ukladá povinnosť, aby novému správcovi
podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
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K089444
Spisová značka: 31OdK/140/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zdena Kroščenová, narodená:
03.08.1955, bytom: Rybníky 1494/25, 053 11 Smižany, o odvolaní správcu podstaty takto
rozhodol
I.
O d v o l á v a správcu podstaty: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava
691/2, 010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829.
II.
Ustanovuje nového správcu podstaty: JUDr. Juraj Biroš, so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01
Košice, zn. správcu: S795.
III.
Ukladá novému 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, a to v prípade, že uvedené nevykonal odvolaný správca.
IV.
Ukladá novému 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.
V.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
VI.
Ukladá novému správcovi podstaty povinnosť doručiť dlžníkovi uznesenie, ktorým súd vyhlásil konkurz
na majetok dlžník a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze, a to v prípade, že predmetné uznesenie nebolo dlžníkovi doručené odvolaným
správcom.
VII.
Odvolanému správcovi podstaty: Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie: P. O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina (pôvodne Mlynská 27, 040 01 Košice), zn. správcu: S1829 ukladá povinnosť, aby novému správcovi
podstaty predložil podrobnú správu o svojej činnosti a poskytol mu potrebnú súčinnosť.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)

Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089445
Spisová značka: 32K/14/2016
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miroslava Malá, nar. 7.10.1985,
bytom Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom Miroslava Malá
Beauty by Miruš, s miestom podnikania Ul. 29. augusta 15/7, 934 01 Levice, IČO: 47 780 703, ktorého správcom je
Ing. Jozef Kulich, so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, uznesením č. k. 32K/14/2016 - 342 zo dňa
27.08.2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2019.
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Okresný súd Nitra dňa 25.9.2019
JUDr. Ľubica Farkašová,
K089446
Spisová značka: 23K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ferrumcut s.r.o., IČO: 43 892 728, so sídlom: 951 48 Jarok
796, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : Ferrumcut s.r.o., IČO: 43 892 728, so sídlom: 951 48 Jarok 796,
takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e Mgr. Veroniku Vargovú, S 1668, sídlo kancelárie: Mostná 62, 949 01 Nitra, za
predbežného správcu dlžníkovi Ferrumcut s.r.o., IČO: 43 892 728, so sídlom: 951 48 Jarok 796.
II.
Predbežný správca je povinný o svojich zisteniach o majetku dlžníka priebežne informovať súd a podať
súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka v lehote najneskôr do 45 dní od ustanovenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Uznesenie sa považuje za doručené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR
).
Okresný súd Nitra dňa 1.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K089447
Spisová značka: 28OdK/208/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24,
943 01 Štúrovo, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č. 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Návrh navrhovateľa na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Július Szabó, nar. 12.05.1949, bytom Štefánikova 1751/24,
943 01 Štúrovo, o d m i e t a .
II. V r a c i a zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, zložený
preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej
činnosti v oddlžení v sume 500 eur.
III. U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby zložiteľovi Centrum právnej pomoci - Kancelária Nitra,
Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, vrátila preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500 eur zaplatený na účet súdnych
preddavkov a vedený pod položkou D14 - 1537/2019 po právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
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K089448
Spisová značka: 28K/1/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Medi-Mat SK s.r.o., IČO: 46 565 906, so sídlom: Čižmárska
13, 940 71 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: Medi-Mat SK s.r.o., IČO: 46 565 906, so
sídlom: Čižmárska 13,
940 71 Nové Zámky, o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol

I/.
P r i z n á v a predbežnému správcovi dlžníka: Mgr. Veronike Vargovej,
so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, značka správcu: S1668, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov,
spolu v sume 644,45 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 predbežného správcu, Mgr. Veroniky Vargovej,
so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, odmenu a náhradu preukázaných výdavkov v sume 644,45 eur, a to z
preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na účet Okresného súdu Nitra a
zaevidovaného pod položkou denníka D19 - 4/2019.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
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).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K089449
Spisová značka: 27K/22/2016
Sp.zn. 27K22/2016-251
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mariana Havierniková,
nar.22.05.1986, bytom Mesto Nitra, ktorého správcom je JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Nitra, Ľudovíta
Štúra č. 3, uznesením č.k. 27K/22/2016-251 zo dňa 04.09.2019 z r u š i l po splnení konečného rozvrhu výťažku
konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 27K/22/2016-74 zo dňa 08.12.2016 na majetok úpadcu
Mariana Havierniková, nar.22.05.1986, bytom Mesto Nitra. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019.
V Nitre dňa 02.10.2019

Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
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K089450
Spisová značka: 32K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : PADA, s.r.o., IČO: 36 680 753, so sídlom Jazdecká
16, 940 01 Nové Zámky, zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., IČO: 36 813 401, so
sídlom Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka : PADA, s.r.o., IČO: 36 680
753, so sídlom Jazdecká 16, 940 01 Nové Zámky, takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie na dlžníka PADA, s.r.o., IČO: 36 680 753, so sídlom Jazdecká 16, 940 01 Nové
Zámky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K089451
Spisová značka: 27OdK/209/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Monika Pallagová, nar. 24.01.1974, bytom Bátorove Kosihy
č. 601, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Monika Pallagová, nar. 24.01.1974, bytom Bátorove Kosihy č. 601.
II/ Ustanovuje správcu Podunajská konkurzná, k. s., IČO: 47245808, so sídlom kancelárie: Nána, 1. Mája č. 6.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
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výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1559/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1559/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR 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.
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.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR 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 § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K089452
Spisová značka: 27OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rozália Danková Čapkovičová, nar. 23.03.1949, bytom
Nána č. 1217, zastúpeného v konaní Centrom právnej pomoci, so sídlom Bratislava, Námestie slobody č. 12, IČO:
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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30798841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu ( oddlženie konkurzom ), takto
rozhodol
I/ Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Rozália Danková Čapkovičová, nar. 23.03.1949, bytom Nána č. 1217.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Miroslav Belica, so sídlom kancelárie: Nitra, Štefánikova trieda č. 9.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
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. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1553/2019, na číslo účtu, ktoré je
správca povinný oznámiť Okresnému súdu Nitra, a to do 5 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
X/ U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra, aby po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila na účet
ustanoveného správcu preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej
pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1553/2019.
XI/ Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku ( ak so zreteľom na jeho pomer k sporu, k stranám, ich
zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti ).
Námietku zaujatosti môže účastník uplatniť najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok; na neskôr
doručené námietky súd neprihliada ( § 197 ods. 6 ZoKR ). 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 )
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
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.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené 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 v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
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 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze ( § 166a ods. 1 ZoKR ) a veriteľ nedotknutých pohľadávok ( §166c
ods. 1 ZoKR ) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
Podľa § 166a ods. 1 ZoKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZoKR sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok
existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok
zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom
dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR 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 ZoKR, 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 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR 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 § 167e ods. 1 ZoKR, 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).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K089453
Spisová značka: 3OdK/70/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ivana Baluchová, nar. 03.08.1979,
bytom Karpatská 450/18, 089 01 Svidník, správcom ktorého je: Ing. 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: PILÁT Insolvency Services, k.s., so sídlom kancelárie 094 31
Remeniny 112.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 24.9.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K089454
Spisová značka: 3OdK/146/2017
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, bytom
Laborecká 1853/9, 066 01 Humenné, 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.
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II.
Ustanovuje do funkcie správcu: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 24.9.2019
JUDr. Jaroslav Kanderka, sudca
K089455
Spisová značka: 2K/3/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GSL - Co, s. r. o. v konkurze, so
sídlom Továrenská 213/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 999 239, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, Prešov 080 06, IČO: 36865265, o návrhu
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do
konkurzného konania, uznesením č. 2K/3/2018-605 zo dňa 04.09.2019
p r i p u s t i l vstup: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako
veriteľa úpadcu: GSL - Co, s. r. o. v konkurze, so sídlom Továrenská 213/1300, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 43 999
239, namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO:
30 807 484, v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 17.408,54 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019.
Okresný súd Prešov dňa 2.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089456
Spisová značka: 5K/9/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
KROMKA, n. o. v likvidácii, so
sídlom 067 31 Udavské 401, IČO: 45 746 907 správcom ktorého je I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., so sídlom kancelárie Slánska 20A, 080 06 Prešov, IČO: 36 865 265 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi
uznesením 5K/9/2018-201 zo dňa 23.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na
navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v
celkovej výške pohľadávok 27.911,50 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019
Okresný súd Prešov dňa 2.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089457
Spisová značka: 2K/23/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom
Levočská 27, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 00 188 034, správcom ktorého je: HMG Recovery, k. s., so sídlom
kancelárie Strojnícka 13, Prešov 080 01, IČO: 46333908, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
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Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k.
2K/23/2014-1051 zo dňa 04.09.2019 p o t v r d i l prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči
úpadcovi: PIENSTAV a.s. v konkurze, so sídlom Levočská 27, Stará Ľubovňa 064 01, IČO: 00 188 034, na
navrhovateľa: Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v
celkovej výške 196.187,91 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019.
Okresný súd Prešov dňa 2.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089458
Spisová značka: 2K/38/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so
sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, správcom ktorého je: JUDr. Slavomír Dubjel, so sídlom
kancelárie Puškinova 16, Prešov 080 01, IČO: 42109141, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi, uznesením č. k.
2K/38/2013-576 zo dňa 04.09.2019 p o t v r d i l prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči
úpadcovi: 101%, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 44, Poprad 058 01, IČO: 31 689 116, na
navrhovateľa: Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v
celkovej výške 93.168,48 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019.

Okresný súd Prešov dňa 2.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K089459
Spisová značka: 1K/24/2014
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEXTETO s.r.o. v konkurze, so sídlom
Strojárska 2740, Snina 069 01, IČO: 36 462 012 správcom ktorého je JUDr. Viera Bodová, so sídlom kancelárie
Žižkova 6, 040 01 Košice, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/24/2014-898 zo dňa 11.07.2017 potvrdil
prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s. so sídlom Panónska cesta 2, Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 35 937 874 voči úpadcovi:
SEXTETO s.r.o. v konkurze, so sídlom Strojárska 2740, Snina 069 01, IČO: 36 462 012 na navrhovateľa Slovenskú
konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 697,19 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.08.2017
___________________________________________________________________________
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SEXTETO s.r.o. v konkurze, so sídlom
Strojárska 2740, Snina 069 01, IČO: 36 462 012 správcom ktorého je JUDr. Viera Bodová, so sídlom kancelárie
Žižkova 6, 040 01 Košice, o návrhu Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/24/2014-900 zo dňa 11.7.2017 potvrdil
prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Finančné riaditeľstvo Slovenskej
republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500 ( Daňový úrad Prešov ) voči úpadcovi:
SEXTETO s.r.o. v konkurze, so sídlom Strojárska 2740, Snina 069 01, IČO: 36 462 012 na navrhovateľa Slovenskú
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konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 75.307,49 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.08.2017
Okresný súd Prešov dňa 2.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K089460
Spisová značka: 4OdK/15/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Sukeľ, nar. 3.11.1963, trvale bytom Holčíkovce 55,
094 05 Holčíkovce, podnikajúci pod obchodným menom Ján Sukeľ, s miestom podnikania 094 05 Holčíkovce 55,
IČO: 46 674 071, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Košice, Murgašova 3, 040 41 Košice, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ján Sukeľ, nar. 3.11.1963, trvale bytom Holčíkovce 55, 094 05
Holčíkovce, podnikajúci pod obchodným menom Ján Sukeľ, s miestom podnikania 094 05 Holčíkovce 55, IČO: 46
674 071,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,

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. Gábor Száraz, so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1622/2019.
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
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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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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 Prešove, 1. októbra 2019
Okresný súd Prešov dňa 1.10.2019
JUDr. Zuzana Berežná,
K089461
Spisová značka: 38OdS/9/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Eva Botková, nar. 18.09.1966, trvale bytom 956 52
Podlužany 46, pr. zast. advokátom JUDr. Zdenko Laštík so sídlom Jesenského 70/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou,
o návrhu na určenie splátkového kalendára takto
rozhodol
Návrh dlžníka Eva Botková, nar. 18.09.1966, trvale bytom 956 52 Podlužany 46 na určenie splátkového kalendára sa
odmieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089462
Spisová značka: 38NcKR/23/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Gabriela Denková, nar. 28.1.1976, bytom Jana Husa
1586/29, Trebišov, o návrhu na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Navrhovateľ Gabriela Denková, nar. 28.1.1976, bytom Jana Husa 1586/29, Trebišov, sa v y z ý v a , aby v lehote 15
dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 8.9.2015 označené ako „........Návrh na povolenie
oddlženia po zrušení konkurzu“ , ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 24.9.2015 a je vedené pod sp. zn.
38NcKR/23/2019 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 8.9.2015/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089463
Spisová značka: 38NcKR/18/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ingrid Remencová, nar. 6.1.1969, bytom 916 37 Kálnica
213, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Navrhovateľ Ingrid Remencová, nar. 6.1.1969, bytom 916 37 Kálnica 213, sa
v y z ý v a , aby v lehote 15 dní
od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 19.6.2019 označené ako „Žiadosť o oddlženie“ , ktoré bolo
doručené tunajšiemu súdu dňa 28.6.2019 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/18/2019 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089464
Spisová značka: 38NcKR/20/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Papaj, nar. 2.3.1981, bytom Považské Podhradie
17, Považská Bystrica, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Navrhovateľ Peter Papaj, nar. 2.3.1981, bytom Považské Podhradie 17, Považská Bystrica, sa v y z ý v a , aby v
lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 25.5.2015 označené ako „.....Návrh na
oddlženie“ , ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 4.6.2015 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/20/2019
nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 25.5.2015/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089465
Spisová značka: 25OdK/325/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Róbert Forman, narodený 07.02.1974, trvale bytom Ulica
Vladimíra Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Róbert Forman - TETOVACIE
ŠTÚDIO OCEĽOVÁ OSA, IČO: 33 206 571, s miestom podnikania 917 01 Trnava, Vladimíra Clementisa 6448/18, s
pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 03.01.2019, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Róbert Forman, narodený 07.02.1974, trvale bytom Ulica
Vladimíra Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie Bratislavská 61/68, 931 01
Šamorín, IČO: 31 801 943, značka správcu: S1447.
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
19.09.2019, vedený pod položkou registra 1019/2019, 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
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konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, 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 §
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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
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
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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 1.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K089466
Spisová značka: 25OdK/326/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karol Sípos, narodený 06.05.1989, trvale bytom Veterná
ulica 957/55, 930 39 Zlaté Klasy, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Komárne, Župná 14, 945 01 Komárno, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karol Sípos, narodený 06.05.1989, trvale bytom Veterná ulica
957/55, 930 39 Zlaté Klasy.
II.
Ustanovuje správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie Radlinského 50, 921 01
Piešťany, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220.
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.
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VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
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 1023/2019, 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
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
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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
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
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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
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 1.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K089467
Spisová značka: 28OdK/326/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mgr. Helena Tóthová, narodená 21.01.1956, trvale bytom
Štefánikova 3013/65 B, 905 01 Senica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na
jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Helena Tóthová, narodená 21.01.1956, trvale bytom
Štefánikova 3013/65 B, 905 01 Senica.
II.
S1607.

Ustanovuje správcu: JUDr. Lukáš Vidlička, so sídlom kancelárie 919 28 Bučany 258, 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 alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
19.09.2019, vedený pod položkou registra 1021/2019, 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
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
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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).
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.
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Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.10.2019
JUDr. Vincent Szabó, Sudca
K089468
Spisová značka: 7OdK/117/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Pavla Balážová, nar. 31.05.1985, trvale
bytom Považská 1391/14, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie
P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina, IČO: 51 956 012.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie M. R.
Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie a odovzdať mu správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom
kancelárie M. R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 36 869 678.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia 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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 1.10.2019
JUDr. Ing. Katarína Muráriková, sudca
K089469
Spisová značka: 9K/5/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: SK - METAL, s.r.o., Kukučínova
2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, takto
rozhodol

I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: SK - METAL, s.r.o., Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké
Nové Mesto, IČO: 36 433 128.
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 veriteľov dlžníka, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise u správcu a v jednom rovnopise na Okresnom súde Žilina k
sp. zn. 9K/5/2019. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj 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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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 môže podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v
Obchodnom vestníku, písomne, na Okresnom súde Žilina (§ 19 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). Za deň doručenia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Odvolanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Odvolanie urobené v
elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe alebo v
elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich dní, na
podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Odvolanie urobené v listinnej podobe treba
predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho
spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a
príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne a čoho sa odvolateľ domáha.
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.
Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ak so zreteľom na jeho pomer k
veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o
jeho nezaujatosti. Účastník môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada / § 197 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) /.
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
/.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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obchodnom vestníku (§ 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
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.
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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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 2.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K089470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanuliak Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Curie Sklodowskej 1545/4, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1977
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Križkova 9, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/74/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/74/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. Peňažná pohľadávka
Dlžník: AXA d.d.s., a.s., so sídlom Kolárska 6, 811 06 Bratislava, IČO: 35 977 540
Hodnota podielov dlžníka v doplnkovom dôchodkovom fonde, číslo zmluvy 200116779
Mena: Euro; Súpisová hodnota majetku: 271,42 Eur;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok): 1/1.

Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Deň zapísania majetku do súpisu 26.09.2019

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K089471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/381/2019 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/381/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Anna Dvorská, trvale bytom Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava,
nar. 13.04.1955, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
8OdK/381/2019 S1626 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase
od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty hladekova@akmisik.sk.
JUDr. Tatiana Hládeková, 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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K089472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/381/2019 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/381/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tatiana Hládeková, správca dlžníka Anna Dvorská, trvale bytom Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava,
nar. 13.04.1955, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu IBAN: SK5683300000002301122713
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K089473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Dvorská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/381/2019 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/381/2019
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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Anna Dvorská, trvale bytom Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava, nar. 13.04.1955 (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/381/2019 zo dňa 23.8.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Anna Dvorská, date of birth 13.04.1955, residency at
Krásnohorská 3162/13, 851 07 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/381/2019 dated on 23.8.2019, the bankruptcy was declared
on the Debtor‘s estate.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tatiana Hládeková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1626 (ďalej aj ako „správca“), bola uznesením ustanovená do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Tatiana Hládeková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number
of the trustee S 1626 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa 27.9.2019.
Dňom 28.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 187/2019 on
27.9.2019. Bankruptcy was declared on 28.9.2019.
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 (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial 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
Journal shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Tatiana Hládeková, správca,
so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „BRA”) the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Tatiana
Hládeková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 29.9.2019.
The date 29.9.2019 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. 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. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Tatiana Hládeková, správca
JUDr. Tatiana Hládeková, trustee

K089474
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:
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 kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Hobbi s.r.o. so sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528 týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 12.09.2019 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley
Stanley

IČO
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &
Black &

Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.
Decker Slovakia s.r.o.

44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514
44 514

905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905
905

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká
Vysoká

2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B
2/B

Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava
Bratislava

811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811
811

SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06

Prihlásená suma
– celková suma
3 291,39 €
1 249,18 €
1 091,72 €
1 072,70 €
925,54 €
6,87 €
1 392,72 €
2 009,15 €
1 939,10 €
1 997,25 €
2 138,94 €
4 524,96 €
816,95 €
3 022,32 €
1 544,13 €
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44 514 905
44 514 905
44 514 905

Vysoká
Vysoká
Vysoká

2/B
2/B
2/B

Bratislava
Bratislava
Bratislava

Deň vydania: 08.10.2019
811 06
811 06
811 06

SR
SR
SR

1 484,65 €
4 322,10 €
714,39 €

LawService Recovery, k.s., správca

K089475
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:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Hobbi s.r.o. so sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528 týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 26.09.2019 správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

35 815 256
35 815 256
35 815 256

Mlynské nivy
Mlynské nivy
Mlynské nivy

44/a
44/a
44/a

Bratislava
Bratislava
Bratislava

825 11
825 11
825 11

SR
SR
SR

Prihlásená suma
– celková suma
35.111,27 €
2.106,50 €
40,-€

LawService Recovery, k.s., správca

K089476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BANK PRO SOFT s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 30 / 0, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 817 747
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mišík
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1358
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2014
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Mišík, správca úpadcu: BANK PRO SOFT s.r.o., so sídlom Tomášikova 30, 821 02 Bratislava,
oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu 2K/3/2014 S1358 v
kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase od 09.00 – 15.00 hod. po
predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy elektronickej pošty
asistent2@akmisik.sk.
JUDr.Michal Mišík, správca
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K089477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/399/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/399/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 8OdK/399/2019 zo dňa 27.08.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku 189/2019 vydanom dňa 01.10.2019 pod č. K087199, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Edita
Čermáková, nar. 04.10.1968, trvale bytom Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň a súčasne bola do funkcie správcu
ustanovená spoločnosť MS Alpex, k.s, so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu
S1859. Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 8OdK/399/2019 S1859 je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Palisády 33, 811 06 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od
09.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 232 410 205 alebo
e-mailom na msalpex@gmail.com.
V Bratislave, dňa 03.10.2019
MS
Správca S1859

Alpex,

k.s.

K089478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/399/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/399/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Alpex k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu
Edita Čermáková, nar. 04.10.1968, trvale bytom Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň (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, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.:
8OdK/399/2019, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Československej obchodnej banke,
a.s., č. ú.: 4024902859 / 7500, IBAN: SK30 7500 0000 0040 2490 2859, BIC: CEKOSKBX. 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 03.10.2019
MS

Alpex,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca S1859

K089479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ISTROS, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 127, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 603 830
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 37K/60/2018 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/60/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca konkurznej podstaty úpadcu : ISTROS, a.s., so sídlom Vajnorská 127, 831
04 Bratislava, IČO: 00 603 830 týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že ruší termín prvej schôdze veriteľov, zvolanej na deň: 25.10.2019 (piatok), o 11:00
hod, v kancelárii správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, a zároveň zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 22.11.2019 (piatok), o 11:00 hod, v kancelárii správcu: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, s
nasledovným programom:

1. Otvorenie schôdze,
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
3. Voľba veriteľského výboru,
4. Rozhodovanie o výmene správcu,
5. Rôzne,
6. Záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 10:30 hod. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby
výpis z Obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci,
prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa alebo ich úradne osvedčenú fotokópiu a doklad totožnosti.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K089480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Kuchárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Benku 2434/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/351/2019 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/351/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca Ing. Juraj Tatara, oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Natália Kuchárová, Martina Benku 2434/60,
901 01 Malacky, narodená: 08.01.1990, zastúpenou: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava,, IČO: 30 798 841, je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
na Mlynských Nivách 48 v Bratislave, a to v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod.
Žiadosti o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese sídla správcu, elektronickou poštou
na adrese juraj.tatara@gmail.com alebo telefonicky na čísle 0949 181 641.
Ing. Juraj Tatara, správca

K089481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Kuchárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Benku 2434/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/351/2019 S1144
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/351/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca Ing. Juraj Tatara, oznamuje, že v konkurznej veci dlžníka Natália Kuchárová, Martina Benku 2434/60,
901 01 Malacky, narodená: 08.01.1990, zastúpenou : Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky.
č. bankového účtu vo formáte IBAN : SK88 1100 0000 0029 1189 0517 vedený v Tatra banke, a.s.
Kauciu vo výške 350 Eur je možné skladať do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatne prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Popretie
pohľadávky veriteľov je účinné, len ako bolo podané na predpísanom tlačive (§32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na
správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 Eur s uvedením čísla konkurzného konania
37OdK/265/2019 a číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§32 ods. 7
písm. b) ZoKR).
Do poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedenie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
Ing. Juraj Tatara, správca

K089482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Natália Kuchárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Benku 2434/60, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.1.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Juraj Tatara
Sídlo správcu:
Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/351/2019 S1144

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
8Odk/351/2019
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 dlžníka: (ďalej len
"Dlžník") Natália Kuchárová, Martina Benku 2434/60, 901 01 Malacky, narodená: 08.01.1990, Slovenská
republika, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I., č.k.8OdK/351/2019, zverejneným dňa
20. septembra 2019, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor ( hereinafter as „ Debtor“) Natália Kuchárová, Martina Benku 2434/60, 901 01 Malacky,
narodená: 08.01.1990, Slovak republic, I am obliged to inform you that with the resolution of the District court
Bratislava I, No. 8OdK/351/2019, publiced on 20th of September 2019 bancruptcy procedure was on the Debtor.
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 na Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, k číslu konania 8OdK/351/2019 a v jednom rovnopise
správcovi na adresu Ing. Juraj Tatara, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a sumu pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, veriteľ v prihláške uvedie podmienku, od ktorej závisí vznik
pohľadávky. Veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom v prihláške uvedú druh, poradie a právny
dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je pohľadávka zabezpečená a sumu do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu pre doručovanie písomností , ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
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 I), Záhradnícka 10,
812 44 Bratislava, Slovak republic, to the No. 8OdK/351/2019 and in one original to the bancruptcy trustee to the
address Ing. Juraj Tatara, Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava,, Slovak republic. Each claim must be lodged
separetely. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the debtor., the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the 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 addres or a seat in the Slovak republic has to be stated. In case a non- financial
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 non- financial 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 § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 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. Juraj Tatara, správca/ trustee

K089483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Schubert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 2895/39, 811 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/178/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/178/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Viera Fraňová, konkurzný správca dlžníka Radoslav Schubert, nar. 26.07.1977, bytom: Mýtna
2895/39, 811 05 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí,
nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
V Pezinku dňa 03.10.2019
JUDr. Ing. Viera Fraňová, správca

K089484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Danihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 7694/23, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/377/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/377/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Martin Hanáček, správca konkurznej podstaty úpadcu Viera DANIHELOVÁ, nar. 24.10.1965, bytom Bojnická
7694/23, 831 04 Bratislava a oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 41 821 08 Bratislava,
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0908 774 950, e-mailom: hanacek@akparagraf.sk
Mgr. Martin Hanáček, správca

K089485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Danihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 7694/23, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/377/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/377/2019
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"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
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(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati" (fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Viera DANIHELOVÁ, nar. 24.10.1965, bytom Bojnická 7694/23, 831 04 Bratislava (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.08.2019, sp. zn.
8OdK/377/2019-12 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 187/2019 zo dňa 27.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Martin Hanáček, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Záhradnícka
41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1906 (ďalej aj len ako „Správca“). Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/377/2019 S 1906 Sídlo správcu: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava Príslušný konkurzný súd: Okresný súd
Bratislava 1
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Viera DANIHELOVÁ, born on 24.10.1965, with permanent address at Bojnická 7694/23, 831
04 Bratislava (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Batislava I of 23.08.2019, ref. No. 8OdK/377/2019-12, published in the Commercial report No. 187/2019 of
27.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Martin Hanáček, trustee, with its Office at
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, ref. No. of truste S 1906 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)
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Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
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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 Bratislave, dňa 03.10.2019
In Bratislava, on 03.10.2019

Mgr. Martin Hanáček, správca dlžníka
Mgr. Martin Hanáček, truste of the bankrupt

K089486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Danihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 7694/23, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hanáček
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Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/377/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/377/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka Mgr. Martin HANÁČEK, správca konkurznej podstaty úpadcu Viera DANIHELOVÁ, nar.
24.10.1965, bytom Bojnická 7694/23, 831 04 Bratislava, zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK84 1100 0000 0029 1397 7544

Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz DANIHELOVA
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K089487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 782/20, 900 21 Svätý Jur
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Denisa Mikušová Schultzová
Sídlo správcu:
Digital park II - Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/233/2019 S1349
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/233/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Denisa Mikušová Schultzová, so sídlom správcovskej kancelárie Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01
Bratislava, správca dlžníka Helena Pecková, nar. 02.05.1979, Mierová 782/20, 900 21 Svätý Jur, týmto oznamuje,
že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých
dlžníkom, ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Zákon“), dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku. Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 Zákona, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 Zákona) a po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty,
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správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Helena Pecková, nar. 02.05.1979, Mierová
782/20, 900 21 Svätý Jur, končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Helena
Pecková, nar. 02.05.1979, Mierová 782/20, 900 21 Svätý Jur, v zmysle § 167v ods. 1 Zákona zrušuje.

K089488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viliam Taro
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Riečna 46/8, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1969
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 010 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/62/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/62/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: Viliam Taro, nar. 13.11.1969, r.č.: XXXXXX/XXXX, trvale bytom Riečna
46/8, 900 66 Vysoká pri Morave oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu,
bola dňa 03.10.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa – Prima banka Slovensko,
a.s.., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, s por. č. 1, v celkovej výške 54,86 Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166 i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Bratislave dňa 03.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K089489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kernová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761 / 46, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/398/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/398/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľudmila Jurčová, S 1802, správca dlžníka Mgr. Žaneta Kernová, nar. 6.12.1982, bytom: Černyševského
46, 851 01 Bratislava oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu
nahliadať do správcovského spisu každý pracovný deň od 08:00 hod do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 v
kancelárii správcu na Michalskej 9, 811 01 Bratislava, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na
elektronickej adrese ludmila.jurcova@akjurcova.sk.
Bratislava, 3.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová
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správca

K089490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kernová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761 / 46, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/398/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/398/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 8OdK/398/2019 zo dňa 27.8.2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Mgr. Žaneta Kernová, nar. 6.12.1982, bytom: Černyševského 46, 851 01 Bratislava
(ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke č. 189/2019 dňa
1.10.2019.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK12 1100 0000 0026 2285 3322,
SWIFT:TATR SK BX vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b)
tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR 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.
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.
V Bratislave, dňa 3.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca

K089491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kernová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 3761 / 46, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/398/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/398/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(es) „ Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables “
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(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 reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom 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 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
úpadcu: Mgr. Žaneta Kernová, nar. 6.12.1982, bytom: Černyševského 46, 851 01 Bratislava , (ďalej len
„Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/398/2019 zo dňa
27.8.2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za
správcu ustanovil JUD. Ľudmila Jurčová so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Mgr. Žaneta Kernová, nar. 6.12.1982, bytom: Černyševského 46, 851 01 Bratislava
(hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
8OdK/398/2019, dated as of August 27 th, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s estate,
the Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the BRA) in a
range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the trustee JUD. Ľudmila Jurčová seated on Michalská 9,
811 01 Bratislava (hereinafter the “Trustee”) was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 2.10.2019.
This resolution became valid and enforceable on 2nd of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
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

96

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková 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. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi
prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
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, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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 SR.

Vzory tlačív prihlášok sú k dispozícii na nasledujúcom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

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 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and
surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, 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 with legal
cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the application of claim have to be enclosed to the application of claim. 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 is not recorded 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 for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial report only.
Sample of the form can be found on the following link https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurzarestrukturalizacia.aspx.
When lodging their claims creditors with the habitual residence, domicile or registered office in another EU
Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) 2015/848 on
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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insolvency proceedings of 20th May 2015.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.

Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
V Bratislave, dňa 3.10.2019

JUDr. Ľudmila Jurčová
Správca/Trustee

K089492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Potančok Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošániho 3140 / 15, 841 01 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/244/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/244/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č. súpisová zložka
1
peňažná pohľadávka
právny dôvod vzniku
pohľadávky
dlžník
celková výška
pohľadávky
deň zápisu:
dôvod zápisu:
Poznámka:

hodnota
náhrada škody priznaná v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava IV, sp.zn. 2T/45/2017
Jorge Spišiak
57 517, 38 EUR
3.10.2019
§ 167h ZKR
pohľadávka bola právoplatne priznaná rozsudkom Okresného súdu Bratislava IV, sp.zn. 2T/45/2017 v spojední v
uznesením Krajského súdu Bratislava, sp.zn. 3To/47/2018, právoplatné k 24.7.2018
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V Bratislave, dňa
3.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová,
správca

K089493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bau3Mex a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 761 903
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/31/2016 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/31/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – správca úpadcu Bau3Mex a.s. v konkurze, so sídlom Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava,
IČO: 35 761 903, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a § 92 ods. 1 pís. d) zákona o zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje ponukové konanie na
podávanie návrhov na uzavretie Zmluvy o kúpe cenných papierov (návrh), ktorej predmetom je nasledovný
majetok úpadcu:
Cenný papier - akcia
Číslo akcie: B004, 1 kus
Emitent: MEX REAL a.s., so sídlom Príjazdná ul. č. 7/A, 831 07 Bratislava, IČO: 36 810 185, zap. v OR OS BA I, vl. č. 4195/B, odd. Sa
Druh: akcia kmeňová
Forma: na meno
Podoba: listinný CP
Číslo emisie: LP0000806060
Evidovaná: Centrálny depozitár cenných papierov, a.s
Súpisová hodnota majetku: 332,- EUR

Predmetná súpisová zložka majetku bola zverejnená v súpise všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku č.
197/2016 dňa 13.10.2016.
Vyhlasovateľ ponukového konania: Insolvency k.s., s adresou kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava.
Spôsob podávania návrhov: účastníci doručia svoje návrhy osobne do kancelárie správcu alebo poštou na
adresu správcu: Insolvency k.s., správca, s adresou kancelárie Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava,
v nepriehľadnej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové konanie – cenný papier – KONKURZ
8K/31/2016 – NEOTVÁRAŤ.“ Za deň doručenia návrhu sa považuje deň, kedy je zásielka s návrhom doručená
do kancelárie správcu.
Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia podmienok ponukového konania v Obchodnom
vestníku; podmienky ponukového konania sa považujú za zverejnené nasledujúci deň po ich faktickom zverejnení
v Obchodnom vestníku. Do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok
lehoty.
Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
navrhovateľa; ak je navrhovateľom právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, návrh musí
obsahovať názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je
pridelené
b. adresu elektronickej pošty,
c. vymedzenie predmetu Zmluvy o kúpe cenných papierov
d. navrhovanú kúpnu cenu za predmet Zmluvy o kúpe cenných papierov v eurách,
e. dátum a podpis navrhovateľa.
Prílohami návrhu sú:
a. výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
zákonom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný; výpis nesmie byť pri jeho doručení starší ako šesť mesiacov,
b. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom,
c. súhlas navrhovateľa – fyzickej osoby so spracovaním osobných údajov na účely zabezpečenia všetkých
úkonov spojených s ponukovým konaním.
Návrh nemožno odvolať po jeho doručení. Chyby, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu možno opraviť do
uplynutia lehoty na podávanie návrhov.
Návrh možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jeho obsah zodpovedá zverejneným podmienkam
ponukového konania. Do ponukového konania nemožno zahrnúť návrh, ktorý bol doručený po uplynutí lehoty na
podávanie návrhov.
Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.
Z návrhov zahrnutých do ponukového konania bude vybraný návrh, ktorý obsahuje najvyššiu odplatu; ak je
takýchto návrhov niekoľko, vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
Lehota na oznámenie prijatia vybraného návrhu: 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie návrhov.
Spôsob oznámenia prijatia vybraného návrhu: prostredníctvom elektronickej pošty a/alebo poštového podniku.
Vyhlasovateľ upovedomí len úspešného účastníka ponukového konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť.
Vybraný účastník je povinný uzavrieť s vyhlasovateľom Zmluvu o kúpe cenných papierov v lehote určenej
vyhlasovateľom v oznámení o prijatí vybraného návrhu.
Miestom uzavretia Zmluvy o kúpe cenných papierov je kancelária vyhlasovateľa na adrese Gagarinova 10A, 821
05 Bratislava.
Účastník ponukového konania doručením návrhu vyjadruje svoj súhlas s podmienkami ponukového konania. Toto
ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka
ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Ďalšie podrobnosti o ponukovom konaní možno získať na m.viskup.spravca@gmail.com.

K089494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 922 / 5, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/388/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/388/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľudmila Jurčová, S 1802, správca dlžníka Martina Horváthová, nar. 5.10.1995, Nový rad 5, 900 51 Zohor
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 08:00 hod do 12:00 hod. a od 13.00 do 15:00 v kancelárii správcu
na Michalskej 9, 811 01 Bratislava, po predchádzajúcom e-mailovom nahlásení sa na elektronickej adrese
ludmila.jurcova@akjurcova.sk.
Bratislava, 3.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová
správca

K089495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 922 / 5, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/388/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/388/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn.: 37OdK/388/2019 zo dňa 2.9.2019 som bola ustanovená za
správcu majetku dlžníka: Martina Horváthová, nar. 5.10.1995, Nový rad 5, 900 51 Zohor (ďalej len „uznesenie“).
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR v čiastke č. 188/2019 dňa 30.9.2019.
V súlade s ust. § 32 odsek 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) zverejňujem číslo účtu v tvare IBAN SK12 1100 0000 0026 2285 3322,
SWIFT:TATR SK BX vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s, na ktorý možno v zmysle odseku 7 písm. b)
tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy konania vo výške podľa odseku 19 uvedeného ustanovenia s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR 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.
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.
V Bratislave, dňa 3.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová, správca
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K089496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový rad 922 / 5, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľudmila Jurčová
Sídlo správcu:
Michalská 9, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/388/2019 S1802
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/388/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Invitation to lodge a claim for foreign Creditor. Time limits to be observed!
(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 reikalavima. Privalomieji terminal “
(hu) „ Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők “
(mt) „ Stedina ghal preżentazzjoni ta´talba. Limiti taż-żmien li ghandom 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 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015, ako konkurzný správca
úpadcu: Martina Horváthová, nar. 5.10.1995, Nový rad 5, 900 51 Zohor (ďalej len „Dlžník“), Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/388/2019 zo dňa 2.9.2019 (ďalej len „Uznesenie“)
súd vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka, zbavil Dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v
konkurze (§ 166a ZKR) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a za správcu ustanovil JUD. Ľudmila
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Jurčová so sídlom Michalská 9, 811 01 Bratislava.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the trustee of the debtor: Martina Horváthová, nar. 5.10.1995, Nový rad 5, 900 51 Zohor (hereinafter the
„Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc. no:
37OdK/388/2019, dated as of September 2 nd, 2019 the bankruptcy procedure was declared on the Debtor’s
estate, the Debtor was released from all debts, which can be satisfied in bankcruptcy only (par. 166a the BRA) in
a range, in which will not be satisfied in bankcruptcy and the trustee JUD. Ľudmila Jurčová seated on Michalská
9, 811 01 Bratislava (hereinafter the “Trustee”) was appointed.
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 1.10.2019.
This resolution became valid and enforceable on 1st of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veriteľ má právo prihlásiť sa do
konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku SR, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška
pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a celková 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. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. 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. Uvedené rovnako platí aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi
prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka.
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, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. 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 SR.

Vzory tlačív prihlášok sú k dispozícii na nasledujúcom linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.

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 o insolvenčnom konaní zo dňa 20.5.2015.

According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditor
has a right to lodge his claim up to the moment when the information about preparing the schedule by the Trustee
is published in the Commercial Bulletin. The claim has to be delivered to the office of Trustee in one counterpart
within the registration period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure. The application
must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about name and
surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, 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 with legal
cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on
fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. The condition on which the claim is dependent
has to be stated in the registration form. Creditors with claims secured with securities shall file individual
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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application which includes specification of the secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal
reason of the arising of the security right. The creditor who has claim towards another person than the debtor,
shall be entitled to file the application, if the claim is secured by the security right related to the property of debtor.
Likewise as secured creditor shall lodge their claim a person who would be entitled to reservation of ownership
and would claim exclusion of property out of the schedule. Above stated applies same way on right of creditor
who rented property to the debtor for a fixed period with intention to transfer the ownership of the property on the
debtor. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the application of claim have to be enclosed to the application of claim. 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 is not recorded 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 for delivery with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated and announced to the trustee otherwise the delivery will be executed through
Commercial report only.

Sample of the form can be found on the following link https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurzarestrukturalizacia.aspx.
When lodging their claims creditors with the habitual residence, domicile or registered office in another EU
Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC) 2015/848 on
insolvency proceedings of 20th May 2015.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The trustee does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an incorrect or
incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original
application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.
V Bratislave, dňa 3.10.2019
JUDr. Ľudmila Jurčová
Správca/Trustee

K089497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Skladaná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markova 1069/15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1969
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov
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Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/399/2019 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/399/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency k.s., správca dlžníka Gertrúda Skladaná, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava, dátum
nar.: 13.05.1969, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas
úradných hodín od 09:00 do 12.00 a 13:00 do 16:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č. 0950 411 267 alebo e-mailom na m.viskup.spravca@gmail.com.

K089498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Skladaná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markova 1069/15, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1969
Obchodné meno správcu:
Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava-Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/399/2019 S1639
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/399/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Insolvency k.s., správca dlžníka Gertrúda Skladaná, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava, dátum
nar.: 13.05.1969, v súlade s ustanovením § 32, ods. 7 pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
v znení neskorších predpisov týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávky iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, a.s., číslo IBAN: SK18 0200 0000 0032 2598 8957, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.

K089499
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Marián Polák, nar. 10.06.1982, bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská
Ves, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k
návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 09.07.2019, z vyjadrenia zástupcu dlžníka na stretnutí v kancelárii správcu
dňa 17.09.2019 a vykonaného šetrenia majetku podľa § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe zistenia skutkového stavu následne zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu (§167t ods. 1 ZKR).
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Marián Polák, nar. 10.06.1982, bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves, Slovenská republika sa končí.
Zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku konkurz na majetok dlžníka Marián Polák, nar. 10.06.1982,
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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bytom V zákostolí 399/2, 900 65 Záhorská Ves, Slovenská republika sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR z r u š u j e.

K089500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abak s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 16 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 594 438
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/18/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/18/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený správca úpadcu Abak s.r.o., so sídlom Medená 16, 811 02
Bratislava, IČO: 47 594 438 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu
na adrese Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (5. poschodie), v úradných hodinách
správcu, t.j. počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., a to po predchádzajúcom
dohodnutí termínu nahliadania so správcom prostredníctvom e-mailu: office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 03.10.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K089501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Masarovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 562, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/365/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/365/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína MASAROVIČOVÁ, nar. 16.03.1979,
bytom Kuchyňa 562, 900 52 Kuchyňa, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Záhradnícka 41 821 08
Bratislava, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0908 417 466, e-mailom: hanackova@akparagraf.sk
JUDr. Darina Hanáčková, správca

K089502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Uhercová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Karlova Ves, Nám sv. Františka 8, 842 62
Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1966
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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Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/362/2019 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/362/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKKP, k.s., správca dlžníka (úpadcu) Iveta Uhercová, narodená 03.09.1966, trvale bytom Miestny úrad
Bratislava - Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8, 842 62 Bratislava – Karlova Ves, v rámci konkurzu vedeného na
Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 37OdK/362/2019, touto cestou v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) v spojení
s ustanovením § 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“), oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popierania pohľadávok iným veriteľom prihlásenej pohľadávky. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

Číslo účtu - IBAN: SK37 1100 0000 0029 2384 4454

Účet vedený v: Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka pre príjemcu: 37OdK/362/2019 - kaucia

SKKP, k.s. v zast. JUDr. Michal Polák, komplementár

K089503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Masarovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 562, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/365/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/365/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka JUDr. Darina HANÁČKOVÁ, správca konkurznej podstaty úpadcu Katarína MASAROVIČOVÁ,
nar. 16.03.1979, bytom Kuchyňa 562, 900 52 Kuchyňa, zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu:
IBAN: SK66 0900 0000 0001 7840 6550

Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz MASAROVICOVA,
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K089504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Potančok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bošániho 15, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1970
Obchodné meno správcu:
SKKP, k.s.
Sídlo správcu:
Panenská 24, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/243/2019 S1493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/243/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SKKP, k.s., správca dlžníka (úpadcu) Pavel Potančok, narodený 03.07.1970, trvale bytom Bošániho 15, 841 01
Bratislava, v rámci konkurzu vedeného na Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 8OdK/243/2019, touto cestou
v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 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“),
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popierania pohľadávok iným
veriteľom prihlásenej pohľadávky. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom
na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia.

Číslo účtu - IBAN: SK37 1100 0000 0029 2384 4454

Účet vedený v: Tatra banka, a.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Poznámka pre príjemcu: 8OdK/243/2019 - kaucia

SKKP, k.s. v zast. JUDr. Michal Polák, komplementár

K089505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abak s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 16 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 594 438
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/18/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/18/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29.
mája
2000
o
konkurznom
konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Abak s.r.o., so sídlom
Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47 594 438 (ďalej len „úpadca"), oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn.: 37K/18/2019, zo dňa 13.09.2019 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 Abak s.r.o., with registered seat on Medená 16, 811 02 Bratislava, Slovak republic, register number
(IČO): 47 594 438 (hereinafter only the Bankrupt"), our duty is to inform that with the resolution of the District
Court Bratislava I, No. 37K/18/2019 dated 13th of September 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.09.2019. Dňom
01.10.2019
bol
vyhlásený
konkurz
na
majetok
úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 30th of September 2019. Bankruptcy was
declared on 1st of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (dálej len „ZKR")
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA") applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
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

109

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

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). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - INSOLVENCY GROUP, k.s., správca, so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - INSOLVENCY GROUP, k.s., trustee,
registered seat of the office on Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovak republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, 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).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy
(§
28
ods.
3
ZKR).
4. 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).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.
4
ZKR).
5. 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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). 6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfilment 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).
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7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie
práva
na
súde
(§
28
ods.
6
ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards 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).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate
(§
28
ods.
8
ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right 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).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and 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).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť
alebo
podmienka,
od
ktorej
závisí
vznik
pohľadávky
(§
29
ods.
3
ZKR).
12. In the application of conditional claim mušt be stated also the f ad on which basis the claim should arise or the
condition. from which the establishment ofthe claim depends ($ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí
podľa
právneho
dôvodu
vzniku
(§
29
ods.
4
ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principál and fixtures. wherebv the fixtures
shall be divided in the application accordina to the legal reason ofthe establishment 29 sec. 4 BRA).
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14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou
(§
29
ods.
5
ZKR).
14. The claim shall be alleaed in Euros. Ifthe claim is not alleged in Euros. the sum ofthe claim shall be stated bv
the trustee bv the conversion accordina to the exchange rate determined and oublished on the dav of bankruotcv
declaration bv the Eurooean Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleaed in currencv. whose
reference exchange rate is not stated or oublished bv the European Central Bank or bv the National Bank of
Slovakia, the sum ofthe claim shall be determined bv the trustee with professional čare 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje
(§
29
ods.
6
ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents. which prove the stated facts. The creditor. who is the
accountina unit. determines in the application a statement. if he accounts the claim in the accountancv. in which
extent. or possible reasons. whv he does not accounts the claim in the accountancv (8 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky,
inak
sa
na
prihlášku
neprihliada
(§
29
ods.
7
ZKR).
16. To the application of non-monetarv claim mušt be attached an expert reoort determinina the sum of the nonmonetarv claim. otherwise the application willnotbe taken into consideration 16 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku
(§
29
ods.
8
ZKR).
17. The creditor. who does not háve the residence or seat or affiliation of the comoanv in the Slovák republic. is
obliaed to determine his reoresentative with residence or seat in the Slovák republic for deliverina and to
announce the determination ofthe reoresentative to the trustee. otherwise the documents will be delivered onlv bv
publishina them in the Commercial reoort (§29 sec. 8 BRA).
18. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť
(§
30
ods.
2
ZKR).
18. The submission. bv which the claim was alleaed. which will be alleaed in the bankruotcv bv an application.
cannot be correctednor amended Í8 30 sec. 2 BRA).
19. 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).
19. The participant of the bankruotcv proceedinas has the riaht to alleae the obiection of bias towards the iudae to
the expiration ofthe oeriod for reaistration ofthe claims. who shall neaotiate the matter and to decide. i f in resoect
to his relation to the matter. to the participant or to the reoresentative can arise the doubts about their imoartialitv.
The court does not také into consideration later delivered obiections (197 sec. 6 BRA). In the obiection of bias
mušt be stated aaainst whom it is aimed. the reason. for which the iudae shall be excluded and when the
participant submittina the obiection iearnt about the reason ofexclusion. The submission. which does notfulfil the
obiections of bias will not be taken into consideration: in this čase the matter will not be submitted to the court (8
15a sec. 3 Civil orocess order).
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20.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.
20.This notice refers to the creditors who háve their domicile or reaistered seat in other EU member state than in
the Slovák Republic accordina to the Direction ofthe Eurooean Council No. 1346/2000 dated 29th Mav 2000.
V Bratislave, dňa 03.10.2019 / In Bratislava on 3th of October 2019,
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca / trustee

K089506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Masarovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuchyňa 562, 900 52 Kuchyňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/365/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/365/2019
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"
(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"
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati" (fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Katarína MASAROVIČOVÁ, nar. 16.03.1979, bytom Kuchyňa 562, 900 52 Kuchyňa (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že dňa 21.08.2019 bol na majetok Dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
8OdK/365/2019-12 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 185/2019 zo dňa 25.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bola ustanovená JUDr. Darina Hanáčková, správca, so sídlom správcovskej kancelárie
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, značka správcu: S 1905 (ďalej aj len ako „Správca“). Spisová značka súdneho
spisu: 8OdK/365/2019 S 1905 Sídlo správcu: Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava 1
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Katarína MASAROVIČOVÁ, born on 16.03.1979, with permanent address at Kuchyňa 562,
900 52 Kuchyňa (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Batislava I of 21.08.2019, ref. No. 8OdK/365/2019-12, published in the Commercial report No. 185/2019 of
25.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Darina Hanáčková, trustee, with its Office at
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, ref. No. of truste S 1905 was appointed as the trustee of the Bankrupt
(hereinafter referred to as the „Trustee“).

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
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The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
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The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Bratislave, dňa 02.10.2019
In Bratislava, on 02.10.2019

JUDr. Darina Hanáčková, správca dlžníka
JUDr. Darina Hanáčková, truste of the bankrupt

K089507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pharma Design Center s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 851 180
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vrábel
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/2/2019 S1633
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/2/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8R/2/2019-175 zo dňa 23.08.2019, ktoré bolo uverejnené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

117

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

Obchodnom vestníku č. OV 168/2019 zo dňa 02.09.2019, značka záznamu: K076568, súd povolil
reštrukturalizáciu dlžníka - Pharma Design Center s.r.o., so sídlom Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 35
851 180 (ďalej len „dlžník“) a bol som ustanovený do funkcie správcu.
JUDr. Peter Vrábel, správca dlžníka, týmto v zmysle § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, zvolávam schôdzu veriteľov na deň 19.11.2019 so začiatkom o 14.00 hod (prezentácia
veriteľov sa uskutoční od 13:50 hod) v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02
Bratislava, 2. poschodie.
Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Zistenie stanovísk prihlásených veriteľov
3. Informácia o doterajšom vývoji reštrukturalizácie, podanie informácií zo strany správcu
4. Voľba veriteľského výboru v zmysle § 127 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR")
5. Priestor na otázky účastníkov schôdze
6. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc a doklad totožnosti. Veritelia, resp. ich zástupcovia potvrdia svoju účasť
na schôdzi veriteľov podpisom v zozname prítomných veriteľov.
V Bratislave, 3.10.2019
JUDr. Peter Vrábel, správca

K089508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gajdy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/396/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/396/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Peter Gajdy, nar. 02.05.1980, bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice,
oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Záhradnícka 41 (prízemie), 821 08 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní v čase od 08,00
hod. do 14,00 hod. Termín je vhodné vopred dohodnúť telefonicky na tel. č. 421-2-5556-4218, mob. č. 0918-788811, resp. e-mailom na: jan.bencura @stonline.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gajdy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/396/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/396/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka Peter Gajdy, nar. 02.05.1980, bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice, Slovenská republika
zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: 1158 1322/0900, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
IBAN: SK86 0900 0000 0000 1158 1322;
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz Peter Gajdy
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.

K089510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Gajdy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/396/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/396/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Peter Gajdy, nar.
02.05.1980, bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice, Slovenská republika („ďalej len dlžník“) oznamujem, že
na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I., č. k. 37OdK/396/2019 zo dňa 03.09.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 189/2019, dňa 01.10.2019, pod zn. K087175, vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Ján Benčura, so sídlom kancelárie Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, zn.
S130.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
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)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vznik pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of bankrupt Peter
Gajdy, nar. 02.05.1980, bytom Jána Rašu 1202, 900 86 Budmerice, Slovenská republika, is our responsibility to
inform you, that the district Court in Bratislava I. No. 37OdK/396/2019 dated 03.th septembry 2019, it was
published in the Commercial bulletin No. 189/2019 from 01.10.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Jám Benčura, Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava, as the trustee in the
bankruptcy.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared by the
publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin. The creditor (Section 166a and 166c) has the
right to enter into bankruptcy until the manager has informed the Business Journal that it is preparing a timetable.
The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured
creditor of a housing loan25c) is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the
secured creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be delivered within
the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to
vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial
Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal
effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c)
legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the accessories
being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be determined
by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and declared on the bankruptcy
date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the receivable is applied in a currency
whose reference exchange rate is not determined by the European Central Bank or the National Bank of Slovakia,
the amount of the claim shall be determined by the administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the accounting
entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the accounting, to what
extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to appoint a
representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to notify the administrator
in writing of the order, otherwise the documents will be served only by publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of title may
apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security. Such a creditor, by
the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to
ownership.
The position of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured
creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a fixed
term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together with his
opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of such applications,
and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered as an application . The
order shall be served by the court to the administrator who notifies the person concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
JUDr. Ján Benčura, správca/trustee

K089511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/110/2019_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
OZNAM O PREDAJI MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 12.04.2019, č. k.: 8OdK/110/2019-12, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Monika Horváthová, dátum narodenia: 08.04.1980, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý
pobyt: Čiližská 5003/8, 821 07 Bratislava, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, so sídlom: Námestie Slobody
12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka:
Monika Horváthová, dátum narodenia: 08.04.1980, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt: Čiližská 5003/8, 821
07 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) a Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD. bola ustanovená za správcu dlžníka.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj majetok podliehajúci
konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 137/2019, deň vydania: 18.07.2019, nasledovne:

Číslo súpisovej zložky: 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis: osobné motorové vozidlo
Kategória: M1
Značka: PEUGEOT
Popis: PEUGEOT 306 4P 2.0HDI XR, VIN: VF37BRHYE33157905
VIN: VF37BRHYE33157905
Farba: Modrá
Dátum prvej evidencie: 24.11.2000
EČV: BA306EU
Hodnota súpisovej zložky: 1.000,- Eur
Najnižšia možná ponúkaná kúpna cena: 300,- Eur
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis: (ďalej ako „Ponúkaný majetok“)
Správca týmto podaná vyzýva všetkých záujemcov o kúpu Ponúkaného majetku, aby v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi ponuku na odkúpenie
Ponúkaného majetku. V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde
bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponuka.
Najnižšia možná ponúkaná kúpna cena musí byť vo výške 300,- Eur.
Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK71 0900 0000 0006 3389 4016 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: oznámenie záujemcu – záloha na kúpnu cenu.
Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe poštou alebo osobne v kancelárií správcu na adrese
Zámocká 14, 811 01 Bratislava. Cenová ponuka musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ“ spolu s uvedením spisovej značky správcovského spisu v tvare
„8OdK/110/2019_S1313“
Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada
V Bratislave dňa 02.10.2019
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD

K089512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Jánošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žehrianska 3180/4, 851 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.3.1971
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/222/2019 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/222/2019 S1664
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V konkurznej veci dlžníka Marta Jánošková, Žehrianska 3180/4, 851 07 Bratislava-Petržalka, v zmysle
ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKaR“) správca zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty nasledovne:
Ku dňu 02. októbra 2019 správca nezistil existenciu žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle
ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZKaR. Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku
konkurznej podstaty bez akejkoľvek súpisovej zložky majetku.
Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K089513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: design design s. r. o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/30/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/30/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku oddelenej podstaty
JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: design design s.r.o. – v likvidácii, IČO: 31 386 385,
so sídlom: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 37K/30/2017, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej
podstaty, a to:
Číslo súpisovej Typ
súpisovej
Právny dôvod vzniku Súpisová
Dlžník
zložky
zložky
pohľadávky
majetku
2
Peňažná
Konig+neurath A
Neuhradená faktúra, ID 60,00 €
pohľadávka
917020002
26
Peňažná
Dominik Juskani
Neuhradená faktúra, ID 55,00 €
pohľadávka
917010156
28
Peňažná
Miriam Bednárik
Neuhradená faktúra, ID 55,00 €
pohľadávka
917010159
54
Peňažná
TOPTRANS EU, a.s., IČO: 36 703 923, so sídlom: Na Neuhradená faktúra, č. 549,00 €
pohľadávka
Priehon 50, 949 05 Nitra
978010195

hodnota

Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 03.10.2019 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 117/2018 dňa
19.06.2018 a OV 164/2019 dňa 26.08.2019, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod č.
37K/30/2017 na majetok Úpadcu, dostal správca JUDr. Marek Piršel súhlas zabezpečeného veriteľa – Tatra
banka, a.s. Zabezpečený veriteľ po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v
zmysle ust. § 81 ods. 1 ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, nakoľko nemožnosť speňaženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpisových zložiek majetku vyplýva z nižšie uvedených skutočností:
Dôvodom pre vylúčenie peňažnej pohľadávky s číslom súpisovej zložky 2 je skutočnosť, že predpokladané
náklady spojené s uplatnením a vymožením pohľadávky budú vyššie ako je výška pohľadávky vzhľadom na
skutočnosť, že dlžníkom je nemecká spoločnosť (60,00 EUR).
Dôvodom pre vylúčenie peňažných pohľadávok s číslom súpisovej zložky 26 a 28 je skutočnosť, že
k dlžníkom neevidujeme údaje pre úspešné uplatnenie pohľadávky (najmä údaj o dátume narodenia a trvalom
pobyte).
Dôvodom pre vylúčenie peňažnej pohľadávky s číslom súpisovej zložky 54 je skutočnosť, že
nedisponujeme žiadnymi podkladmi pre úspešné uplatnenie pohľadávky súdnou cestou a dlžník uvedenú
pohľadávku neeviduje.

JUDr. Marek Piršel, správca

K089514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Miháliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lieskovec 10381/8, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1991
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/465/2018 S1636 BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/465/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Iveta Miháliková, nar. 22.05.1991, trvale bytom Lieskovec 10381/8, 821 06
Bratislava, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Iveta Miháliková, nar. 22.05.1991, trvale bytom Lieskovec
10381/8, 821 06 Bratislava, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K089515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pikna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 37, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1946
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/340/2018 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/340/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

V konkurznom konaní dlžníka Vladimíra Piknu, bytom Severná 37, 900 25 Chorvátsky Grob, (ďalej len „Dlžník“),
správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz na majetok Dlžníka končí
nakoľko sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Týmto oznámením o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K089516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schober Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1950
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/409/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Ladislav Schober, nar. 07.05.1950, Miestny úrad Bratislava Dúbravka, Žatevná
2, 844 02 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E,
82109 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:00 a od 13:30 do 16.00 hod.
Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo Emailom na recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K089517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schober Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1950
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/409/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, zn.
správcu: S1894, správca dlžníka Ladislav Schober, nar. 07.05.1950, Miestny úrad Bratislava Dúbravka, Žatevná
2, 844 02 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet,
na ktorý možno skladať preddavok na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú. IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 7 z. č. 7/2005 Z. z. 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 z. č. 7/2005 Z. z. 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. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. 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.

PERSPECTA
Recovery,
Správca konkurznej podstaty dlžníka

k.s.

SKP

S

K089518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schober Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 844 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1950
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Prievozská 4D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/409/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/409/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
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Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
Invitation a produire une créance. Délais a respecter!
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, správca konkurznej
podstaty dlžníka, t. j Ladislav Schober, nar. 07.05.1950, Miestny úrad Bratislava Dúbravka, Žatevná 2, 844 02
Bratislava, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako
správca dlžníka oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 8OdK/409/2019, zo dňa
05.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, as bankruptcy truste of bankrupt
Ladislav Schober, born 07.05.1950, permanently residing Miestny úrad Bratislava Dúbravka, Žatevná 2, 844 02
Bratislava, (hereinafter only “the Bankrupt “), has according to the Direction of the European parliament and
Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 the duty to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/409/2019 dated 5th of September 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019. Dňom
04.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 3rd of October 2019. Bankruptcy was declared
on 4th of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „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
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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 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).

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). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie
Prievozská 4D, 82109 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 81244 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated
Prievozská 4D, 82109 Bratislava, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 81244 Bratislava, 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).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).

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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).

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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

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).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená.
(§ 28 ods. 7 ZKR).

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).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
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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 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).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).

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).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
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).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

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 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
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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).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

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).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania 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).
19. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53
ods. 3 Civilného sporového poriadku).

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 mater 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 matter will not be submitted to the court (§
53 sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic has according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th
May 2015.

V Bratislave, dňa 04.10.2019 / In Bratislava, on 4th of October 2019
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka / aTrustee of the bankrupt

K089519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohún Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 5454 / 71, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/370/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/370/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Martin Bohún, Záhradná 5454/71, 900 27 Bernolákovo, narodený:
04.07.1984, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Zelená 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 - 12:00
hod. a od 13:00 do 16:00 hod. po dohodnutom termíne so správcom prostredníctvom e-mailu:
muronova@spravkyna.sk.

V Bratislave, dňa 01.10.2019

Mgr. Petra Muroňová správca

K089520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohún Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 5454 / 71, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/370/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/370/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Petra Muroňová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu Martin Bohún,
Záhradná 5454/71, 900 27 Bernolákovo, narodený: 04.07.1984, týmto v súlade s § 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 prihlásenej pohľadávky veriteľa 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 vo výške 350,- €, a to na bankový účet vedený v
Tatra banka, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 4346 1944, pričom ako variabilný symbol je nutné uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky pre prijímateľa označenie veriteľa, ktorý zložil
kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

V Bratislave, dňa 01.10.2019

Mgr. Petra Muroňová, správca

K089521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohún Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 5454 / 71, 900 27 Bernolákovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/370/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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8OdK/370/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky
V súlade s Nariadením Rady/ES/č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca úpadcu: Martin Bohún, Záhradná
5454/71, 900 27 Bernolákovo, narodený: 04.07.1984, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I
pod sp. zn.: 8OdK/370/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 185/2019 dňa 25.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. 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 v jednom
rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Petra Muroňová, Zelená 2, 811 01 Bratislava, 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. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. 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. 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. 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 pohľadávky, 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.
Mgr. Petra Muroňová, správca

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated May 2000, as the bankruptcy trustee of
bankrupt Martin Bohún, born 04.07.1984, domicile at Záhradná 5454/71, 900 27 Bernolákovo, Slovak republic. I
am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No. 8OdK/370/2019,
published in the Government Journal No. 185/2019 on 25.09.2019 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 bankruptcy trustee to the address Mgr. Petra Muroňová, with residence at Zelená 2, 811 01
Bratislava, Slovak Republic. 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 Government Journal.
Creditors Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with securite in a time peroid 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 filled 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 address 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 registracion 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 claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
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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 Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. 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 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. Registration form , which was delivered to trustee or District court can not be correct or
amend. This disclosure relates to foreing creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the Bankrupt.
Mgr. Petra Muroňová, bankruptcy trustee

K089522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Eva Olšavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 1018/65, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/226/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/226/2019 zo dňa 19.7.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Ing. Eva Olšavská , nar. 26.10.1953, bytom 930 05 Gabčíkovo, Hlavná 1018/65, podnikajúca pod
menom Ing. Eva Olšavská, miestom podnikania 930 05 Gabčíkovo, Hlavná 1018/65, IČO: 50 313 339. Okresný
súd Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov,
ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré
sú vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 142/2019 dňa 25.7.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ing. Eva Olšavská , nar. 26.10.1953, bytom 930 05 Gabčíkovo, Hlavná
1018/65, podnikajúca pod menom Ing. Eva Olšavská, miestom podnikania 930 05 Gabčíkovo, Hlavná 1018/65,
IČO: 50 313 339, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K089523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Hartlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 1933/22, 927 05 Šaľa - Veča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.6.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Václav Sosna
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 909 01 Skalica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/228/2019 S1263
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/228/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn. 36OdK/228/2019 zo dňa 19.7.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Marcela Hartlová, nar. 20.6.1979, bytom 927 05 Šaľa – Veča, Nitrianska 1933/22. Okresný súd
Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Václava Sosnu, so sídlom
kancelárie: Námestie slobody č. 2, 909 01 Skalica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 143/2019 dňa 26.7.2019.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na Zoznam majetku
dlžníka priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku
podliehajúceho konkurzu.
Vzhľadom na to, správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „ZKR“).
Z uvedeného dôvodu správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marcela Hartlová, nar. 20.6.1979, bytom 927 05 Šaľa – Veča,
Nitrianska 1933/22, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Václav Sosna
správca konkurznej podstaty

K089524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paradi Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lehnice 792, 930 37 Lehnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/191/2019 S1869
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trnava
36OdK/191/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Dušan Paradi, nar. 16.01.1980, bytom Malý Lég 792, 930 37 Lehnice v zmysle ust. § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 03.10.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K089525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BOMISA , s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vicenzy 18, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 364 924
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/25/2015/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/25/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zápisnica zo schôdze veriteľov BOMISA, s.r.o. Šamorín zo dňa 30.09.2019
Prítomní veritelia: Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava zastúpená Mgr. Monikou Szerelmyová; Ministerstvo
financií SR zastúpené Mgr. Monikou Szerelmyová, SR - Daňový úrad Trnava, zastúpený Mgr. Monikou
Szerelmyová; STIGI-TRANS, s.r.o., Nové Zámky, zastúpený JUDr. Ema Zacharová; Pozemková spoločnosť,
s.r.o., Trenčín, zastúpená Ing. Igor Gojdič a správca Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Zo zasadnutia bola zostavená Prezenčná listina a správca prekontroloval splnomocnenia a poverenia
zastupujúcich. Zasadnutie započalo o 13.07hod.,s účasťou nadpolovičnej väčšiny veriteľských hlasov. Na
zasadnutie boli pripravené správcom obligatórne dokumenty – hlasovacie lístky, správcovský spis, aktuálny výpis
z BÚ správcu a Zoznam pohľadávok
K bodu 1: Správa správcu o stave konkurzu:
Správca detailne a obšírne informoval o stave konkurzu. Speňažovanie bolo ukončené ešte v roku 2016,
pretrvávajú však 2 súdne spory – na Okresnom súde v Dunajskej Strede spis.č. 15Cb/90/2016 a na Okresnom
súde Trnava spis.č. 25Cbi/27/2016, ktoré bránia ukončeniu konkurzu. Vyťažený výnos konkurznej podstaty je
uložený na bežnom účte správcu. Správa bola prijatá schôdzou veriteľov.
K bodu 2: Dovolenie 5-členného veriteľského výboru po zmene jeho členov:
Po odstúpení pohľadávok Sociálnej poisťovne a.s. Bratislava v prospech Slovenskej konsolidačnej a.s. Bratislava
a po dobrovoľnom odstúpení ďalších 2 členov veriteľského výboru ešte v roku 2015 boli správcom za členov 5členného veriteľského výboru navrhnutí prítomní na schôdzi Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava, STIGITRANS, s.r.o. Nové Zámky a Pozemková spoločnosť S.r.o. Trenčín. Iné návrhy neboli.Hlasovanie - za: všetci
prítomní, proti: 0, zdržal sa: 0. Správca konštatoval, že novými členmi veriteľského výboru sa stávajú: Slovenská
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konsolidačná, a.s. Bratislava, STIGI-TRANS, s.r.o. Nové Zámky a Pozemková spoločnosť S.r.o. Trenčín. Správca
doporučil, aby veriteľský výbor spomedzi seba podľa §38 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. si zvolil medzi sebou svojho
predsedu a doporučil, aby sa ním stal veriteľ s najväčším počtom hlasov a to Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava, čo bolo jednomyselne prijaté všetkými 4 prítomnými členmi novoustanoveného veriteľského
výboru.(Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava hlasovala podľa písomného poverenia aj za MF SR Bratislava)
V závere bolo správcom zvolané podľa § 38 ods. 1 ďalšie rokovanie veriteľského výboru, s programom:
Prejednanie možnosti uzavretia Dohody o ukončení súdnych sporov v konkurze, na dňa 10.10.2019, ktoré podľa
dohody členov veriteľského výboru sa uskutoční elektronickým stykom a písomným hlasovaním podľa ods. 3 § 38
zák. č. 7/2005 Z.z. Zápisnicu z tohto rokovania spíše predseda VV a zverejní správca v Obchodnom vestníku dľa
odseku 6 tohto Zák.
Rokovanie ukončené o 14.15 hod.
Zapísal: správca, Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.

K089526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasaň Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova Ves 97, 908 44 Petrova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/31/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/31/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca úpadcu: Slavomír Jasaň,
nar. 01.02.1960, bytom Petrova Ves 97, 908 44 Petrova Ves, týmto v zmysle ustanovenia § 167j 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,
vylúčenie majetku zo súpis všeobecnej podstaty a to:
Hnuteľný majetok
Por. Opis
súpisovej
Evidenčné
Výrobné číslo
č.
zložky majetku
číslo
Osobné
motorové
1.
ZFA18200004086447 SI848AV
vozidlo Fiat Bravo

Rok
výroby
1997

Stav
ojazdené

Hodnota
majetku
100

Dôvod zapísania do Deň zapísania
súpisu
do súpisu
majetok úpadcu podľa §
30.06.2019
67 ods. 1 písm. a) ZKR

V Šali, dňa 03.10.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K089527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meile Elektrotechnik, k.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 1097/11 / 0, 925 53 Pata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 979 721
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S1869, správca konkurznej podstaty
úpadcu: Meile Elektrotechnik, k.s., so sídlom Družstevná 1097/11, 925 53 Pata, IČO: 35 979 721 (ďalej len
„úpadca“), 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 (ďalej len „ZKR“) zverejňuje:
doplnenie súpis majetku všeobecnej podstaty
Pohľadávky
Súp.
Suma Mena Právny dôvod vzniku
zložka
maj. č.
330.

Dlžník – obchodné meno, sídlo

Súpisová
hodnota
(eur)
28,59 EUR Oznámenie
o výsledku Všeobecná zdravotná poisťovňa, 28,59
ročného
zúčtovania
č. a.s., Panónska cesta 2, 851 04
1903897618,
zo
dňa Bratislava, IČO: 35 937 874
05.09.2019

Dôvod
zapísania Deň zapísania
do súpisu
do súpisu

majetok
úpadcu 03.10.2019
podľa § 67 ods. 1
písm. b) ZKR

V Šali, dňa 03.10.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K089528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jablonický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/255/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/255/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: Peter Jablonický, nar. 11.09.1985, trvale bytom
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves, IČO: 47 534 184, týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku
veriteľa: Quantum Credit a.s., IČO: 47 248 980, Prievozská 4D, 921 09 Bratislava - Ružinov, vo výške 134,57 eur
(por. č. 31), ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Trnave dňa 03.10.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca
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K089529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

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

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov.
V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25K/18/2017 na majetok úpadcu:
Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola, IČO: 37 845 641, Trhovisko 2294/15, Dunajská
Streda, predsedovi veriteľského výboru: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava, IČO: 30 807 484, dňa 03.10.2019 zaniklo členstvo vo veriteľskom výbore zánikom jeho postavenia
účastníka konkurzného konania v zmysle ustanovení § 37 ods. 3 v spojení s § 27 ods. 1 písm. a) Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Za účelom voľby tretieho člena veriteľského výboru Správca týmto zvoláva schôdzu veriteľov v zmysle
ustanovenia § 34 ods. 2 a nasl. ZKR, ktorá sa bude konať dňa 28.10.2019 o 11,00 hod. v kancelárii správcu na
adrese: Pekárska 11 , 917 01 Trnava.
Program schôdze veriteľov :
1. Prezencia a otvorenie schôdze veriteľov
2. Voľba tretieho člena veriteľského výboru
3. Záver
Prezencia veriteľov sa uskutoční pred schôdzou veriteľov od 10.30 hod do 11.00 hod..
Pri prezencii veritelia - fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby predložia výpis
z Obchodného registra a štatutárny orgán právnickej osoby alebo jej člen predloží doklad totožnosti, a
zástupcovia veriteľov- fyzických a právnických osôb predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
a doklad totožnosti.
DAREKON, k. s., správca S1806

K089530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Jablonický
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/255/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/255/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Jablonický, nar. 11.09.1985, trvale bytom
Lakšárska Nová Ves 148, 908 76 Lakšárska Nová Ves, IČO: 47 534 184, týmto vyhlasuje podľa §§ 167n ods. 1 a
167p ZKR 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie
ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 188/2019 dňa 30.09.2019 pod položkou K086859,
b. doplnenie súpisu všeobecnej podstaty zverejnené v OV č. 188/2019 dňa 30.09.2019 pod položkou
K086860.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku určená správcom. Majetok dlžníka
/súpisová zložka majetku č. 1 až č. 4/ sa odpredáva ako celok/jeden súbor majetku.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 915 616 499, príp. mailom na adrese:
p.jablonicky85@gmail.com.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Peter Jablonický - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

Návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným
v súpise všeobecnej podstaty.
Doklad o poukázaní 100% z ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu č.: 2614470583/1100 (IBAN: SK82
1100 0000 0026 1447 0583) vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,
Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho
preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním
overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 30 (tridsať) dní v čase doručenia
ponuky.
Písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
oprávnenou osobou.
V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byt' vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
V prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť riadne
overené plnomocenstvo.
Oznámenie bankového spojenia, pre prípad vrátenia ponúkanej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
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IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 03.10. 2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K089531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Vaňková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kátov 96, 908 49 Kátov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1969
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/134/2019 S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29.05.2019 č. k.: 36OdK/134/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 106/2019 zo dňa 04.06.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Margita
Vaňková, narodená 15.01.1969, trvale bytom: 908 49 Kátov 96 (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“).
Správca zistil, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Margita Vaňková, narodená 15.01.1969, trvale
bytom: 908 49 Kátov 96 sa k o n č í z dôvodu, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil
žiaden veriteľ, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. 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.“
DAREKON, k. s., správca S1806
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K089532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Mészárosová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľová nad Váhom 712, 925 91 Kráľová nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/86/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/86/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OPRAVA:
V Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa 10.09.2019 pod položkou K079693 bol zverejnený „Oznam
o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu“ týkajúci sa
konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka: Judita Mészárosová, nar. 17.12.1966, trvale bytom
925 91 Kráľová nad Váhom č. 712, ktoré bolo vedené na Okresnom súde Trnava pod sp.zn.
25OdK/86/2018, avšak chybou v písaní bola v záhlaví predmetného oznamu uvedená nesprávna spisová
značka súdneho spisu: 25OdK/86/2019, a preto predmetný oznam nebol v registri úpadcov priradený
medzi obchodné vestníky týkajúce sa konkurzného konania sp.zn. 25OdK/86/2018 vedeného na majetok
dlžníka Judita Mészárosová, ale bol priradený medzi obchodné vestníky týkajúce sa konkurzného konania
sp.zn. 25OdK/86/2019.
V záujme odstránenia akýchkoľvek pochybností JUDr. Erik Bilský, správca dlžníka Judita Mészárosová
zverejňuje opravu „Oznamu o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu“ s uvedením správnej spisovej značky súdneho spisu 25OdK/86/2018 v záhlaví oznamu:

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 21.05.2018 č. k.: 25OdK/86/2018-15, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 100/2018 zo dňa 25.05.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Judita
Mészárosová, nar. 17.12.1966, trvale bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 712 (ďalej v texte len ako „Dlžník“)
a do funkcie správcu bol ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava (ďalej
v texte len ako „Správca“).
Z majetku zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
146/2018 zo dňa 31.07.2018:
·
·

·

sa v ponukovom konaní vyhlásenom Správcom v Obchodnom vestníku č. 65/2019 zo dňa 02.04.2019
podarilo speňažiť spoluvlastnícke podiely Dlžníka zapísané pod číslami súpisových zložiek 8 až 55 za
najvyššiu a zároveň jedinú ponuku vo výške 151,47 €;
spoluvlastnícke podiely Dlžníka zapísané pod číslami súpisových zložiek 1 až 7, ktoré síce boli
predmetom ponukového konania vyhláseného Správcom v Obchodnom vestníku č. 65/2019 zo dňa
02.04.2019, neboli speňažené z dôvodu, že Dlžník počas konkurzu urobil právny úkon ukracujúci majetok
podliehajúci konkurzu – uzatvoril Kúpnu zmluvu zo dňa 24.10.2018 vo forme notárskej zápisnice N
873/2018, NZ 36410/2018, NCRls 37041/2018 spísanej Mgr. Petrom Danczim, notárom so sídlom
v Nových Zámkoch, Turecká ulica č. 24; o tejto skutočnosti Správca zverejnil oznam pre veriteľov
v Obchodnom vestníku č. 129/2019 zo dňa 08.07.2019;
vozidlo Škoda Favorit zapísaný pod číslom súpisovej zložky 56 sa nepodarilo speňažiť ani v treťom kole
ponukového konania vyhláseného v Obchodnom vestníku č. 118/2019 zo dňa 20.06.2019. V zmysle
ustanovenia § 167p ods. 2 v spojení s § 167q ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte
len ako „ZKR“) tento majetok zapísaný do súpisu majetku prestal podliehať konkurzu a o tento majetok
neprejavil záujem ani žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky.

Vzhľadom na to, Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu stanovené v § 167t ods. 1
ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z uvedeného dôvodu Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Judita Mészárosová, nar. 17.12.1966, trvale
bytom 925 91 Kráľová nad Váhom č. 712, sa k o n č í z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. 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.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K089533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Kamenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/292/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/292/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vec: 2. kolo verejného ponukového konania

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38OdK/292/2019-22 zo dňa 20.05.2019, ktoré bolo uverejnené
v Obchodnom vestníku č. OV 100/2019 dňa 27.05.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Vojtech
Kamenec, nar. 25.02.1974, trvale bytom Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod
obchodným menom Vojtech Kamenec, s miestom podnikania Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica,
IČO: 34 367 594, a zároveň som bol ustanovený do funkcie správcu.

JUDr. Róbert Fatura, správca konkurznej podstaty dlžníka Vojtech Kamenec, nar. 25.02.1974, trvale bytom
Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Vojtech Kamenec, s
miestom podnikania Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 34 367 594 podľa ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, vyhlásil 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.
Predmetné oznámenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č. 159/2019 dňa 19.08.2019. V rámci lehôt
stanovených v predmetnom oznámení nikto nepredložil relevantnú ponuku v zmysle podmienok určených
v predmetnom oznámení, na základe ktorej skutočnosti správca vyhodnotil 1. kolo verejného ponukového
konania ako neúspešné.

Na základe vyššie uvedených skutočností správca JUDr. Róbert Fatura vyhlasuje 2. kolo verejného
ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu.

1. Predmet verejného ponukového konania
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Predmetom verejného ponukového konania je hnuteľná vec zapísaná do súpisu majetku podstát vyhotoveného
v rámci konkurzného konania vedeného na majetok dlžníka Vojtech Kamenec, nar. 25.02.1974, trvale bytom
Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica, podnikajúci pod obchodným menom Vojtech Kamenec, s
miestom podnikania Žilinská 777/4, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 34 367 594 (ďalej len „dlžník“)
zverejneného v Obchodnom vestníku OV č. 142/2019 dňa 25.07.2019 pod por. č. 1.

Hnuteľné veci
Miesto,
kde
nachádza
špeciálne vozidlo zn. GAZ, farba zelená tmavá, VIN: 0166156, EČV: Horňany 97
PB957AI

Por. č. Popis
1.

sa

vec

Súpisová hodnota (eur)
2000,- Eur

2. Podmienky verejného ponukového konania
a) Predloženie ponuky
Záujemca o kúpu predloží, resp. doručí svoju ponuku do kancelárie správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica s výrazným označením „KONKURZ 38OdK/292/2019 Vojtech Kamenec - neotvárať“
v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ak posledný deň na
predkladanie ponúk pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, ponuka podľa predchádzajúcej vety musí byť
správcovi doručená v najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je prekluzívna, pričom nie je možné odpustiť jej
zmeškanie. Ponuky, ktoré nebudú predložené, resp. doručené do stanoveného termínu na adresu vyhlasovateľa,
nemožno považovať za riadne podané, a to ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty, ale neboli včas
doručené. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Záväzná ponuka predložená, resp. doručená do kancelárie správcu je pre záujemcu záväzná až do skončenia
verejného ponukového konania. Doručenú záväznú ponuku nemožno meniť, dopĺňať alebo odvolať.
Podstatné náležitosti záväznej ponuky:
Záväzná ponuka záujemcu predložená, resp. doručená do kancelárie správcu musí obsahovať:
·
·
·
·
·
·

označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb
nepodnikateľov meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia),
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v súpise majetku
určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny,
fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, príp. iného registra,
osvedčujúci postavenie záujemcu, nie staršieho ako 30 dní odo dňa podania ponuky; v prípade fyzickej
osoby nepodnikateľa fotokópiu občianskeho preukazu,
doklad preukazujúci finančné krytie na zaplatenie kúpnej ceny (výpis z účtu, vinkulácia, zmluva o pôžičke,
príp. iný osvedčujúci doklad),
ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z Obchodného registra.

Každý záujemca môže do súťaže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak sa všetky jeho podané záväzné
ponuky odmietnu.
Ak bude ktorýkoľvek doklad tvoriaci záväznú ponuku predložený v cudzom jazyku, s výnimkou českého,
musí byť tento doklad/doklady preložené do slovenčiny súdnym znalcom z príslušného odboru.
Všetky ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli nielen v súlade s podmienkami uvedenými v tomto memorande,
ale aj v súlade so všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky.
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Ponuka nesmie obsahovať podmienky, výhrady ani iné ustanovenia, ktoré odporujú podmienkam ponukového
konania.
Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov alebo dokladov bude považovaná
za formálne neúplnú, a preto ju správca odmietne a nebude zaradená do verejného ponukového konania.
3. Podmienky pre vyhodnotenie verejného ponukového konania
Ponuky predložené, resp. doručené do termínu na ich podanie budú otvorené v kancelárii správcu na sídle
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
správca ponuky vyhodnotí v lehote do 5 dní odo dňa otvárania obálok a bezodkladne upovedomí o výsledku
otvárania obálok záujemcov. Každý veriteľ, ktorý o to požiada, má právo byť prítomný pri otváraní obálok s
predloženými ponukami.
Podmienky pre výber kupujúceho sú :
·
·

·
·

·
·
·

predloženie formálne úplnej záväznej ponuky v termíne
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu kúpnu cenu, najmenej však sumu 100 % súpisovej hodnoty predmetu; ak budú zhodné ponuky,
záujemcovia budú správcom vyzvaní na zvýšenie ponúk; v takom prípade sa víťazom ponukového
konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade
ak ani jeden z oslovených záujemcov nepredloží v stanovenej lehote doplnenie ponuky, správca uzatvorí
kúpnu zmluvu s tým záujemcom, ktorého vyžrebuje zo záujemcov, ktorí predložili rovnakú cenovú ponuku
uzavretie kúpnej zmluvy do 10 dní od vyhodnotenia ponúk a úhrada kúpnej ceny pri podpise kúpnej
zmluvy
pokiaľ nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy a súčasne k úhrade kúpnej ceny pri podpísaní kúpnej zmluvy z
dôvodov na strane záujemcu, ktorý bol vyhodnotený ako úspešný, správca osloví s návrhom na uzavretie
kúpnej zmluvy v poradí ďalšieho úspešného záujemcu, ktorý riadne splnil všetky podmienky ponukového
konania
v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť
správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky na odkúpenie majetku podľa tohto
zverejnenia. Správca si tiež vyhradzuje právo ponukové konanie zrušiť.
všetky správne poplatky a iné poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci

Hodnotenie výhodnosti záväzných ponúk vykoná správca pričom kritérium na vyhodnotenie najúspešnejšej
ponuky je ponúknutá výška kúpnej ceny. Záujemcu s najvýhodnejšou záväznou ponukou, vyzve správca na
uzavretie kúpnej zmluvy ihneď po vyhodnotení ponúk. Ak sa predmetné veci podliehajúce konkurzu nepodarí
speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu.
JUDr. Róbert Fatura, správca

K089534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanec Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 42 / 17, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/322/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/322/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Juraj Chovanec, nar. 13.12.1985, bytom Štúrova 42/17, 017 01 Považská
Bystrica, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/322/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Juraj Chovanec, nar. 13.12.1985, bytom Štúrova 42/17, 017
01 Považská Bystrica, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 38OdK/322/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 03.10.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K089535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Stopková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/561/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/561/2018
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

K089536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lachký Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skala 726 / 90, 019 01 Ilava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/443/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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40OdK/443/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka.
Potom, čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR,
konkurz na majetok dlžníka Lachký Miroslav, nar. 15.11.1987, bytom Skala 726/90, 019 01 Ilava, vedený na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/443/2019 končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Lachký Miroslav, nar. 15.11.1987, bytom Skala 726/90, 019
01 Ilava, vedený na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn.: 40OdK/443/2019 zrušuje.
V Trenčíne, 03.10.2019
JUDr. Martina Válková, správca

K089537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 382/31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/343/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/343/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/343/2019-25 zo dňa 31.05.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Renata Balážová, nar. 25.05.1972, trvale bytom Gen. M. R. Štefánika 382/31, 911 01 Trenčín.
Uznesenie je zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 110/2019 dňa 10.06.2019. Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka.
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku OV č. 188/2019 dňa 30.09.2019.
Celková suma výťažku
Náklady konkurzu
Celková suma výťažku na rozdelenie

754,00 €
281,06 €
472,94 €

Rozdelenie výťažku :
1. SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 42 499 500 0013 vo výške 0,35 %, t.
j. 1,65 €,
2. SR – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO 00 215 759 vo výške 0,6% t. j.
2,83 €,
3. PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO 35 792 752 vo výške 39,15%, t. j.
185,15 €,
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4. Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO 36 284 831 vo výške 5,95 %, t.
j. 28,13 €,
5. Daniela Verébová, bytom 913 38 Soblahov č. 262 vo výške 35,71 %, t. j. 168,88 €,
6. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Panónska cesta 2, 851 04 Bratislava – Petržalka, IČO 35 937 874
vo výške 11,47 %, t. j. 54,24 €,
7. WM Consulting & Communication, s.r.o., Žilinská cesta 130,0921 01 Piešťany, IČO 34 127 798 vo výške
6,78 %, t. j. 32,06 €.

V Považskej Bystrici, dňa 03.10.2019
JUDr. Karol Porubčin – správca

K089538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hílek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1015/1, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/672/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/672/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Jaroslav Hílek, nar.6.11.1976, trvale bytom Veľká okružná 1015/1, 958
01 Partizánske, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K089539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hílek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 1015/1, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/672/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/672/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca Jaroslav Hílek, nar.6.11.1976, trvale bytom Veľká okružná
1015/1, 958 01 Partizánske 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 mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.
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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 vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 406722019 ako špecifického symbolu.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K089540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kondllová Drahomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 660/21, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/680/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/680/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Drahomíra Kondllová, nar.20.9.1973, trvale bytom Gaštanová 660/21,
972 45 Bystričany, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v Dubnici nad Váhom, na ul. Bratislavská 354/32 v
pracovných dňoch v čase od 7,00 hod do 11,00 hod a od 12,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podáva písomne na adresu kancelárie alebo telefonicky
na tel. čísle: 042/4440460 alebo elektronickou poštou, email: asistent@benetax.sk. Právo nahliadať do spisu majú
osoby vykonávajúce dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov, konkurzný súd, účastníci
konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné v trestnom konaní a iné subjekty, ak to ustanovuje osobitný
predpis.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K089541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kondllová Drahomíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gaštanová 660/21, 972 45 Bystričany - Chalmová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/680/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/680/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie kaucie v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii Ing. Beata Krausová, správca úpadcu Drahomíra Kondllová, nar.20.9.1973, trvale bytom
Gaštanová 660/21, 972 45 Bystričany 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 mBank
S.A., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK03 8360 5207 0042 0516 4875.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350 eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a čísla 406802019 ako špecifického symbolu.
Ing. Beata Krausová, správca S1180
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K089542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Zámek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trokanova 236/4, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/198/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/198/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Zámek, nar. 25.09.1979, trvale bytom Myjava,
sp. zn. 38OdK/198/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“), oznamujem, že konkurz sa končí,
nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. V zmysle § 167 v ods. 1 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

K089543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske 0, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.8.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/441/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/441/2019
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
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K089544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Heráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1614/14, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/548/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/548/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 40OdK/548/2019 zo dňa 8.8.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Renáta Heráková nar. 1.12.1988 trvale bytom Marka Čulena 1614/14, 972 51 Handlová. 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. 157/2019.
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
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 405482019
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
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K089545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Rendeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 546/39, 97248 Bystričany- Vieska
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.01.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/358/2018 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/358/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V súlade s ustanovením § 167l ods. 3 ZKR sa do zoznamu pohľadávok zapisuje pohľadávka veriteľa:

POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
IČO: 35 807 598

Prihlásená suma :

9 860,21 Eur

K089546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Legáth, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 433, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Pavel Legáth, nar. 20.04.1963, trvale bytom
913 22 Trenčianske Jastrabie 433, oznamuje, že dňa 02.10.2019 bola, po základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa OTP
Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 v celkovej výške 13.003,45 Eur.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Legáth, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 433, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Pavel Legáth, nar. 20.04.1963, trvale bytom
913 22 Trenčianske Jastrabie 433, oznamuje, že dňa 02.10.2019 bola, po základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej výške 59,95 Eur.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K089548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Legáth, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianske Jastrabie 433, 913 22 Trenčianske Jastrabie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/174/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/174/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Pavel Legáth, nar. 20.04.1963, trvale bytom
913 22 Trenčianske Jastrabie 433, oznamuje, že dňa 02.10.2019 bola, po základnej lehote na prihlasovanie
pohľadávok do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa BENCONT COLLECTION, a.s.,
Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 v celkovej výške 89,74 Eur.

JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K089549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vysoký Viliam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vácka 4102 / 3, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/161/2018 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/161/2018
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 PONUKOVÉHO KONANIA:

JUDr. Peter Plško, správca dlžníka Viliam Vysoký, nar. 17.09.1985, bytom Vácka 4102/3, 018 41 Dubnica nad
Váhom v súlade s § 167p ods. 1 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukové konanie na speňaženie súpisovej zložky majetku úpadcu:
Obchodný podiel v spoločnsti VaP Servis s.r.o., IČO: 46 461 396
ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo 41/2019, za najvyššiu ponuku,
II. kolo ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
- bližšie informácie si môže záujemca získať na te. čísle: 0903 453 973, príp. na e-mailovej adrese:
plsko@advokatn.sk
- ponuka záujemcu musí byť do kancelárie správcu na ulici Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín doručená v
zalepenej obálke s označením "KONKURZ 40OdK/161/2019- NEOTVÁRAŤ" najneskôr do 10 dní od zverejnenia
tohto oznamu v Obchodnom vestníku,
- ponuka sa považuje za zverejnenú dňom nasledujúcim po faktickom zverejnení oznámenia v obchodnom
vestníku. Lehota začína plynúť až nasledujúcim dňom. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať,
- každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
- ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek podmienok,
- záujemca o kúpu musí zložiť na účet vedený vo VÚB č.ú.: SK76 0200 0000 0021 6797 5351 zálohu vo výške
100% ponúkanej kúpnej ceny. Doklad o jej zložení záujemca pripojí k písomnej ponuke.
II. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:

·
·
·
·
·
·
·

ponúkanú kúpnu cenu,
doklad o zložení zálohy vo 100% ponúkanej kúpnej ceny,
číslo účtu, na ktorý má byť záujemcovi vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní,
označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť zhodný s jeho označením uvedeným v zozname majetku
určeného na predaj,
vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania,
k písomnej ponuke právnická osoba pripojí výpis z obchodného registra, fyzická osoba – podnikateľ výpis
zo živnostenského registra, fyzická osoba – nepodnikateľ kópiu občianskeho preukazu.
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami
v zmysle výpisu z Obchodného registra.

III. Vyhodnotenie ponúk:
·
·

pre dodržanie lehoty na podanie ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu
a nie dátum podania na pošte,
na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé
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informácie, sa neprihliada,
správca otvorí neporušené obálky s predloženými ponukami v termíne uvedenom v rámci ponukového
konania, vyhotoví sa o tom úradný záznam, otvárania obálok sa môže zúčastniť každý veriteľ dlžníka,
ktorý ma riadne prihlásenú a zistenú pohľadávku,
správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 3 dní od otvárania obálok a vyhotoví o tom úradný záznam, ktorý
predloží veriteľskému výboru resp. zástupcovi veriteľov,
víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne
najvyššiu cenu za predmet ponuky,
v prípade zhodnosti ponúk správca vyzve záujemcov na zvýšenie ponúk. V takom prípade sa víťazom
ponukového konania stane ten záujemca, ktorý v správcom určenej lehote ponúkne najvyššiu kúpnu
cenu. Ak záujemcovia ponuky nezvýšia, má pri zhode ponúk prednosť záujemca, ktorého ponuka bola
správcovi doručená skoršie,
oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do päť dní od vyhodnotenia ponúk.
Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená,
úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom Zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa oznámenia úspechu vo verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie zmluvy v stanovenej lehote,
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania,
Návrh na zmenu údajov zapisovaných do obchodného registra ako aj všetky úkony s tým súvisiace
zabezpečí nadobúdateľ obchodného podielu.
všetky náklady súvisiace so zmenou spoločníka v obchodnej spoločnosti znáša úspešný záujemca.

V Trenčíne, dňa 03.10.2019

JUDr. Peter Plško, správca

K089550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlado Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica SNP 378 / 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Plško
Sídlo správcu:
Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/90/2017 S1780
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/90/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku.
Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Rastislav Vlado, nar. 18.04.1975, trvale bytom SNP 378/1, 915
01 Nové Mesto Nad Váhom, vedeného na OS Trenčín sp.zn. 40OdK/90/2017, správca v zmysle §167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamujem, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Rastislav Vlado, nar. 18.04.1975, trvale
bytom SNP 378/1, 915 01 Nové Mesto Nad Váhom, zrušuje.
JUDr. Peter Plško, správca
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K089551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kozárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Vallu 1638/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/665/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/665/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Roman Kozárik, trvale bytom J. Vallu 1638/8, 972 51 Handlová, dátum nar.:
08.03.1969 v súlade s ustanovením § 32, ods.7, pís. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že pre prípad popretia
pohľadávok iného veriteľa možno skladať kauciu vo výške 350,- EUR na bankový účet vedený v Československej
obchodnej banke, a.s., číslo účtu: SK63 7500 0000 0002 0782 7523, variabilný symbol je číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok

K089552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blcha Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 293 / 16, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/387/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/387/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Miroslav Blcha, nar. 11.05.1987, Okružná 293/16, 018 41 Dubnica nad Váhom, vo veci
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/387/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V

Trenčíne,

dňa

JUDr. Barbora Koncová, správca

K089553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Kozárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Vallu 1638/8, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/665/2019 S1333
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: 08.10.2019

Okresný súd Trenčín
38OdK/665/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Roman Kozárik, trvale bytom J. Vallu 1638/8, 972 51 Handlová, dátum nar.:
08.03.1969, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu možno
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Palackého 5, 911 01 Trenčín, v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 8:30 do 11:30 a 12:00 do 15:00. Žiadosti o nahliadnutie do spisu prijíma správca písomne na uvedenej
adrese správcu, telefonicky na tel. 0905 984 742, alebo e-mailom na lukas.tyko@gmail.com.

K089554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Psotný - PE - PS
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabinská 35 / 294, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 180 130
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 22R/2/2016 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22R/2/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata:
Súp.č.
58
59
60

Popis majetku
pohľadávka z účtu ku dňu 25.1.2018
stav pokladne ku dňu 25.1.2018
pohľadávka 0116 zo dňa 14.7.2016, Markusreal, s.r.o.

Podstata
všeobecná
všeobecná
všeobecná

Deň zápisu
13.5.2018
24.10.2018
3.10.2019

Súpis. hodnota
22,55 €
607,37 €
220,49 €

Ing. Beata Krausová S1180

K089555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hurtišová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cigeľ 406, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/356/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/356/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Iveta Hurtišová, nar. 05.02.1962, Cigeľ 406, 971 01 Prievidza, vo veci vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/356/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V

Trenčíne,

dňa
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JUDr. Barbora Koncová, správca

K089556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valášek Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za cintorínom 1260 / 17, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/383/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/383/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Eduard Valášek, nar. 22.10.1989, Za cintorínom 1260/17, 020 01 Púchov, vo veci
vedenej na Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 38OdK/383/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V

Trenčíne,

dňa

03.10.2019

JUDr. Barbora Koncová, správca

K089557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurincová Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/457/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/457/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Beáta Kurincová, nar. 15.05.1975, Mesto Trenčín, 911 01, vo veci vedenej na Okresnom
súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/457/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR), že
vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Zverejnením
tohto
oznámenia
v
Obchodnom
vestníku
sa
konkurz
zrušuje.

V

Trenčíne,

dňa

JUDr. Barbora Koncová, správca
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K089558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uličný Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.09.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/485/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/485/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Barbora Koncová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín,
správca majetku úpadcu Vladimír Uličný, nar. 27.09.1954, Mesto Dubnica nad Váhom, 018 41, vo veci vedenej na
Okresnom súde Trenčín pod sp. zn. 40OdK/485/2019, oznamuje v súlade s ústanovením §167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ZKR), že vyššie uvedený konkurz na majetok dlžníka sa končí z dôvôdu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V
Trenčíne,
JUDr. Barbora Koncová, správca

dňa

03.10.2019

K089559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ochodnický Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/583/2018 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/583/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Ochodnický, nar. 25.12.1981, trvale bytom Kpt.
Nálepku 1682/4, 911 01 Trenčín, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 38OdK/583/2018 týmto
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto
oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 03.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca
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K089560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanalošová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 217/51, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/20/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/20/2019
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.

Mgr. Martin Berec, správca

K089561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanalošová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 217/51, 916 21 Čachtice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/20/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubica Kanalošová, nar. 25.03.1961, trvale bytom
Revolučná 217/51, 916 21 Čachtice, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 22OdK/20/2019 týmto
v súlade s § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že predmetný konkurz sa končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny
veriteľ. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa predmetný konkurz zrušuje.

V Trenčíne, dňa 03.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K089562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Blažiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Tučku 308/11, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.2.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 28OdS/4/2019 S477
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

162

Obchodný vestník 194/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

Okresný súd Nitra
28OdS/4/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Erik Solár, správca dlžníka: Magdaléna Blažiová, nar. 7.2.1967, bytom Mateja Tučku 308/11, 951 12
Ivanka pri Nitre, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom,
vedeného Okresným súdom Nitra, č.k.: 28 OdS/4/2019, že v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na Levickej ulici č. 866, 952 01 Vráble, v pondelok až v piatok od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín
nahliadania do spisu nahláste vopred písomne na adresu Levická 886, 952 01 Vráble, e-mailom na adresu:
solare@mail.t-com.sk alebo telefonicky na čísle: 0915 833 362. Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú
účastníci konania a ich zástupcovia (§ 85 ods. 2 ZKR) po preukázaní sa výpisom z obchodného registra, platným
občianskym preukazom, resp. plnou mocou.
JUDr. Erik Solár, správca

K089563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Bihari
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 6, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/121/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/121/2019
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: Štefan Bihari, nar. 13.08.1956, bytom Borová 6, 949 01 Nitra (ďalej len
„úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 27OdK/121/2019, týmto podľa § 167l ods. 3 ZoKR zverejňuje
oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok.
Dátum zápisu: 03.10.2019
Veriteľ: Mesto Nitra
IČO: 00 308 307
So sídlom: Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Prihlásená suma spolu: 288,- €
V Nitre dňa 03.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca
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K089564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Kuťková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladice 52, 951 77 Ladice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/117/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/117/2019
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, spis. zn. 28OdK/117/2019-27 zo dňa 22.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anna Kuťková, 31.10.1973, bytom 951 77 Ladice 52. Za správcu bol ustanovený JUDr. Marek
Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka správcu S1409. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 144/2019 dňa 29.07.2019 pod číslom K065024. Účinky vyhlásenia konkurzu
nastali dňa 30.07.2019.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Anna Kuťková, 31.10.1973, bytom 951 77 Ladice 52, spis. zn.
28OdK/117/2019, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po preskúmaní pomerov dlžníka,
vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích osôb a z vyjadrenia dlžníka na osobnom
stretnutí, nezistil žiaden majetok, ktorý by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné
ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 28OdK/117/2019.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 13.09.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.
V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Anna Kuťková, 31.10.1973, bytom 951 77 Ladice 52, spis. zn. 28OdK/117/2019 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Anna Kuťková, 31.10.1973, bytom
951 77 Ladice 52, spis. zn. 28OdK/117/2019 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 03.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K089565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kupecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová 2009/19, 942 01 Šurany - Kostolný Sek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/133/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/133/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Vladimír Kupecký, nar.: 25.06.1953, bytom Rozmarínová 2009/19, 942 01
Šurany - Kostolný Sek, spis. zn.: 30OdK/133/2019, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis
majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí správca zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle
ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 03.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K089566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Urbán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 3966/11, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1961
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2018 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/123/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
Správca dlžníka Dezider Urbán, nar. 10.07.1961, trvale bytom Puškinova 3966/11, 943 04 Obid, podnikajúci pod
obchodným menom: Dezider Urbán, s miestom podnikania Puškinova 3966/11, 943 04 Obid, IČO: 30 058 228
(ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
II. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je majetok
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1; súpis majetku bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 153/2018 zo dňa 09.08.2018, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
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popis
Motorové vozidlo značky ŠKODA FELÍCIA 1,9D
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
500,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
06.08.2018
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Dezider Urbán - auto – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA AUTO URBAN“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
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ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti II. ponukového kola, správca uskutoční III. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K089567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregorová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Kráľa 4617/4 4617/4, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/125/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/125/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie I. kola ponukového konania
Dňa 18.09.2019 Správca vyhlásil I. kolo ponukového konania na majetok dlžníka: Zuzana Gregorová, nar.:
19.01.1980, bytom: J. Kráľa 4617/4, 955 01 Topoľčany,, ktoré bolo vyvesené na úradnej tabuli Správcu a
zverejnené v OV č. 179/2019 dňa 17.09.2019 na speňaženie nižšie uvedeného majetku:
-časť majetku tvoriaci všeobecnú podstatu, zverejnený v Obchodnom vestníku pod č. 174/2019, deň vydania
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10.09.2019, súpisové zložky č. 1-41.
V súlade s podmienkami ponukového konania mali záujemcovia doručiť ponuky v termíne do 30.09.2019 do 14:00
hod.
Otváranie obálok prebehlo v sídle Správcu dňa 03.10.2019 o 10:00 hod. Po otvorení obálok Správca
skonštatoval, že ponuka č. 4 spĺňa podmienky vyhláseného I. kola ponukového konania a za víťaznú určil ponuku
s najvyššou ponúknutou sumou.
V Nitre, dňa 03.10.2019
JUDr. Milada Koukalová
Správca dlžníka

K089568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csákvári Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 649 / 65, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/130/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/130/2019
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
Dátum zapísania: 02.10.2019
Zabezpečovacie právo: Nie
Sporný zápis: Nebol vykonaný
Dôvod zápisu: § 167h ZKR
List vlastníctva č. 1090 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
Poradové číslo
Parcelné číslo
Výmera v m2
Druh pozemku
Spoluvlastnícky podiel
1.
620/ 2
8413
orná pôda
4/8
2.
840/ 3
8773
orná pôda
4/8
3.
911/ 2
8330
orná pôda
4/8
4.
1107/ 1
1147
trvalý trávny porast
4/8
5.
1185/ 2
245
orná pôda
4/8
6.
1486/ 3
198
orná pôda
4/8
7.
1552/ 1
885
orná pôda
4/8
8.
1553/ 1
2014
orná pôda
4/8
9.
1554/ 1
183
orná pôda
4/8
10.
2082/ 3
65
lesný pozemok
4/8
11.
2083/ 3
3268
orná pôda
4/8
12.
2668
524
trvalý trávny porast
4/8
List vlastníctva č. 385 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
13.
3434
1080
vinica
1/3
14.
3435
560
trvalý trávny porast
1/3
List vlastníctva č. 2413 – Okres: Nové Zámky, Obec: Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa

Súpisová hodnota €
3.366,46
3.510,51
3.333,24
96,86
98,03
79,22
354,13
805,90
73,22
60,13
1.307,69
44,25
666,00
31,53
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15.
1079/ 1
16.
1116
List vlastníctva č. 2175 – Okres: Nové
17.
2799
List vlastníctva č. 1437 – Okres: Nové
18.
2049/ 2
List vlastníctva č. 2095 – Okres: Nové
19.
2229
List vlastníctva č. 1997 – Okres: Nové
20.
1367/ 202
21.
3103/ 2
List vlastníctva č. 1436 – Okres: Nové
22.
1236

Konkurzy a reštrukturalizácie
55889
9215
Zámky, Obec:
248263
Zámky, Obec:
4791
Zámky, Obec:
41132
Zámky, Obec:
162
554
Zámky, Obec:
615

orná pôda
15120/7136640
ostatná plocha
15120/7136640
Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
lesný pozemok
60480/30663360
Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
orná pôda
1/2
Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
lesný pozemok
15120/7136640
Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
trvalý trávny porast
1/2
vinica
1/2
Bíňa, Katastrálne územie: Bíňa
orná pôda
1/4

Deň vydania: 08.10.2019
94,76
36,12
905,89
1.917,11
161,21
13,68
512,45
123,04

Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K089569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olachová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 18 / 33, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/142/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/142/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/142/2019 zo dňa 01.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Nikola Olachová , nar. 25.11.1992, bytom Nitra, časť Dražovce, Topoľčianska č. 18/33
a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 152/2019 dňa 08.08.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j.
09.08.2019 sa považuje konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca: Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s § 167j ods. 1 v spojitosti s § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje, že ku dňu 03.10.2019 nebol zistený a do súpisu majetku v konkurznej veci zn. spr. spisu.
27OdK/142/2019 S1932 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
V Nových Zámkoch dňa 03.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K089570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Sukeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 127, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/149/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/149/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: peniaze na vkladnej knižke vo vlastníctve dlžníka
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20,26 eur

Typ súpisovej zložky majetku: Iná majetková hodnota
Opis: peniaze na vkladnej knižke vo vlastníctve dlžníka
Spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok):1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 1,06 eur

Levice, dňa 3.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K089571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Atila Hengerič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/102/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/102/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka Atila
Hengerič, nar. 1.4.1960, bytom Okružná cesta 28, 945 01 Komárno, t.času Kostolná 12, 945 04 Nová Stráž,
Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/102/2018 S296, oznamuje, že 1. kolo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 18.9.2019 na predaj majetku
dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil žiaden
záujemca.
JUDr.Richard Schwarz , správca

K089572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Atila Hengerič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná cesta 28, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/102/2018 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/102/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
Atila Hengerič, nar. 1.4.1960, bytom Okružná cesta 28, 945 01 Komárno, t.času Kostolná 12, 945 04 Nová Stráž,
Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/102/2019 S 296, v súlade s ust. § 167p
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva
záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným
uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom
vestníku č. 176/2019 dňa 12.9.2019.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu - JUDr. Richard Schwarz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením
"PONUKA – konkurz 31OdK/102/2019- neotvárať", do 22.10.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená
najneskôr v deň a hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 22.10.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK23 0900 0000 0051 4236 2536, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu musí
byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
22.10.2019 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
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zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0905 898989, príp. cez e-mail:
judr.schwarz@gmail.com.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K089573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Markovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 922/80, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/99/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/99/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn.
S 1321, správca konkurznej podstaty dlžníka – František Markovics, nar. 7.6.1983, bytom Petőfiho 922/80, 943 01
Štúrovo, Slovenská republika, pod spisovou značkou správcovského spisu 23OdK/99/2019 S1321, oznamuje, že
1. kolo verejného ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku SR dňa 18.9.2019 na predaj
majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka, bolo neúspešné, nakoľko sa neprihlásil
žiaden záujemca.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K089574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Markovics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petőfiho 922/80, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1983
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/99/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/99/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Ing. Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca konkurznej podstaty dlžníka –
František Markovics, nar. 7.6.1983, bytom Petőfiho 922/80, 943 01 Štúrovo, Slovenská republika, pod spisovou
značkou správcovského spisu 23OdK/99/2019 S1321, v súlade s ust. § 167q ods. 3, § 167p zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje verejné ponukové konanie na
predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka a vyzýva záujemcov o nadobudnutie
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy
prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 176/2019 dňa
12.9.2019.
Podmienky II. kola verejného ponukového konania:
1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu – Ing. Aneta Ponesz, Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, v zalepenej obálke s označením "PONUKA konkurz 23OdK/99/2019- neotvárať", do 22.10.2019 do 12.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a
hodinu určenú v zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 22.10.2019 do 12.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Riadne
doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca nemôže
meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada: Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým
kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu kúpnej zmluvy, označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
návrh cenovej ponuky, doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech
účtu vedeného v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, číslo bankového účtu na
vrátenie kúpnej ceny.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený v
Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK96 0900 0000 0051 5458 3707, pričom táto záloha na celú kúpnu cenu
musí byť pripísaná na účte správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do
22.10.2019 do 12.00 hod . V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto
záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne
najvyššiu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
6) Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku vyhodnotenia
ponúk budú záujemcovia oboznámení do 3 dní od vyhodnotenia ponúk.
7) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
8) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
9) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zálohu bez zbytočného odkladu podľa ich pokynov s
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oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení podľa poradia
výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy.
10) Záujemca svojou ponukou súčasne udeľuje správcovi súhlas so spracovaním osobných údajov záujemcu
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení.
11) Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
12) Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0908 764124, príp. cez e-mail:
anetaponesz@gmail.com.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K089575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Lévai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 625/5, 946 14 Zemianska Oľča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/115/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/115/2019
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

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Dezider Lévai, nar. 26.04.1980, bytom: Pekárska č. 625/5, 946 14
Zemianska Oľča, sp. zn. 23OdK/115/2019 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i ZoKR, že
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u 167v ods. 1
ZoKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Dezider Lévai, nar. 26.04.1980, bytom: Pekárska č. 625/5, 946 14
Zemianska Oľča, sp. zn. 23OdK/115/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Dezider Lévai, nar. 26.04.1980, bytom: Pekárska
č. 625/5, 946 14 Zemianska Oľča, sp. zn. 23OdK/115/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR zrušuje.

V Nitre, dňa 03.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K089576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Lóránt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 133, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1996
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. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/125/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/125/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka: Lóránt Szabó, nar. 15.01.1996, bytom 935 52 Šarovce 133, podľa ust. §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 03. 10 2019

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K089577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mečiar Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buková 253 / 8, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/125/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/125/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Ku dňu ku ktorému bol srávcy povinný vyhotoviť súpis majetku nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu

Tomáš Timoranský, správca

K089578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna 2357/11, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 195 727
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/252/2018 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/252/2018
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27OdK/252/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok ponukového konania
ponukové konanie – zverejnené v OV č. 170/2019 dňa 04.09.2019
Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnili 4 záujemcovia, pričom záujemca
ktorý ponúkol najvyššiu cenu t.j. 2150,- EUR, vyhral ponukové konanie.
Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K089579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Pupličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Levická cesta 436/114, 935 61 Hronovce - Čajakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1957
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/56/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/56/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Výsledok ponukového konania
ponukové konanie – zverejnené v OV č. 170/2019 dňa 04.09.2019
Správca konkurznej podstaty konštatoval, že ponukového konania sa zúčastnili 4 záujemcovia, pričom záujemca
ktorý ponúkol najvyššiu cenu t.j. 1100,- EUR, vyhral ponukové konanie.
Na základe vyššie uvedeného správca verejné ponukové konanie vyhodnotil ako úspešné.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K089580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balázsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 29, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1975
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/95/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/95/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
JUDr. Roland Dióši, Podunajská konkurzná k.s., správca - komplementár
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K089581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árpád Magyar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna ul. 2347/8, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1954
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/103/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/103/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
JUDr. Roland Dióši, Podunajská konkurzná k.s., správca - komplementár

K089582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nestoriková Karin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 96, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/110/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/110/2019
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: Karin Nestoriková, nar.: 18.04.1975, trvale bytom: Alekšince 96, 951 22
Alekšince, spisová značka: 29OdK/110/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
3.10.2019 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.
Veriteľ si prihlásil pohľadávku vo výške 137,49EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR
zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K089583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dibala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 375, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/137/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/137/2019
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 32OdK/137/2019-21 zo dňa
07.08.2019 ustanovená za správcu majetku dlžníka Štefan Dibala, nar. 24.12.1982, bytom Veľký Lapáš 375, 951
04 Veľký Lapáš.
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Dibala, nar.
24.12.1982, bytom Veľký Lapáš 375, 951 04 Veľký Lapáš končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Štefan Dibala, nar. 24.12.1982, bytom Veľký
Lapáš 375, 951 04 Veľký Lapáš pod sp. zn.: 32OdK/137/2019 zrušuje.

V Nových Zámkoch 03.10.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K089584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Kmeťová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409/6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1974
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/110/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/110/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Kmeťová, nar. 01.01.1974, bytom Fabrická
409/6, 951 35 Veľké Zálužie (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložky majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 186/2019 dňa 26.09.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:

Hnuteľné veci

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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P.
č. Popis hnuteľnej veci
Osobný automobil Fiat Marea 1,6l,
1 ZFA18500000327076, ŠPZ: NR534 EB

Konkurzy a reštrukturalizácie
Stav
opotreb.

Pribl.
rok Súpisová
výroby
hodnota

použitá

1999

VIN:
400,00 €

Deň vydania: 08.10.2019

Poznámka
STK a EK platná do 11/2019, stav tachometra
273 263 km, nefunkčná ručná brzda

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec:
o Osobný automobil Fiat Marea 1,6l, VIN: ZFA18500000327076, ŠPZ: NR534 EB, rok výroby
1999, STK a EK platná do 11/2019, stav tachometra 273 263 km, nefunkčná ručná brzda.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 23OdK/110/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 400,00,- €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
23OdK/110/2019 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K089585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antonín Vávra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Madáchová 2529 / 29, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/71/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/71/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Antonín Vávra, nar. 28.12.1951, bytom Nána,
Madáchová č. 2529/29 (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj
majetku 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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Súpisová zložky majetku, ktorá je predmetom predaja, je hnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 154/2019 dňa 12.08.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú hnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky:
Hnuteľné veci
P.
Stav
Pribl. rok Súpisová
č. Popis hnuteľnej veci
opotreb. výroby
hodnota
Motocykel HONDA SCV100F JF11/1/1, VIN: ME4JF11A058020141, ŠPZ:
1 NZ317 AG, farba: strieborná metalíza svetlá, druh paliva: benzín
použitá
2007
500,00 €

Poznámka
Funkčný, STK platná
do 29.10.2022

Podmienky 1. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) je hnuteľná vec:
o Motocykel HONDA SCV100F JF11/1/1, VIN: ME4JF11A058020141, ŠPZ: NZ317 AG, farba:
strieborná metalíza svetlá, druh paliva: benzín, rok výroby 2007, Funkčný, STK platná do
29.10.2022.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, Slovenská republika
v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 27OdK/71/2019 – záväzná ponuka – neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako NEÚSPEŠNÁ.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Minimálna ponúknutá kúpna cena nesmie byť nižšia ako 500,00,- €.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
27OdK/71/2019 – a priezvisko záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude zložená záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj ostatné náklady spojené
s prevodom vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K089586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Paloová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 967, 946 34 Bátorové Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.1.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/153/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/153/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
31OdK/153/2019-17 zo dňa 9.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gizela Palóová, nar.
22.1.1948, bytom 946 34 Bátorové Kosihy 967 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 20.8.2019 zverejnením v OV 159/2019 dňa 19.8.2019 pod
značkou K071805.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok dlžníka Gizela Palóová, nar. 22.1.1948, bytom 946 34
Bátorové Kosihy 967, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny
majetok dlžníka podliehajúci konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis majetku konkurznej podstaty.
V Leviciach, dňa 3.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K089587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borský Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beethovenova 450 / 2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/124/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/124/2019
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: Tibor Borský, nar.: 27.11.1984, trvale bytom: Beethovenova 450/2, 949 11
Nitra, t. č. P.O.BOX 32 A, 949 01 Nitra, spisová značka: 29OdK/124/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods.
3 ZKR, že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, doručená dňa 3.10.2019 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Veriteľ si prihlásil pohľadávku vo výške 98,00 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR
zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K089588
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 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR, že do kancelárie
správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, doručená dňa
3.10.2019 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
Veriteľ si prihlásil pohľadávku vo výške 25 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR
zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K089589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvosová ul. 2817/57, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/165/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/165/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
29OdK/165/2019-17 zo dňa 14.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jarmila Vargová, nar.
19.4.1948, bytom Eötvosová ul. 2817/57, 945 01 Komárno (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 22.8.2019 zverejnením v OV 161/2019 dňa 21.8.2019 pod
značkou K072994.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
Správca týmto oznamuje vo veci konkurzu na majetok dlžníka Jarmila Vargová, nar. 19.4.1948, bytom
Eötvosová ul. 2817/57, 945 01 Komárno, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR
nezistil žiadny majetok dlžníka podliehajúci konkurzu a teda nie je možné vyhotoviť súpis 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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konkurznej podstaty.
V Leviciach, dňa 3.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K089590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forgács Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Apátska 143 / 10, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/123/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
Správca v zmysle §167l ods. 3 zák. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zapísal
o pohľadávku do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok s uvedením veriteľa
a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.
Mgr. Erik Štorek, správca dlžníka: Matúš Forgács, nar. 25.11.1989, bytom Apátska č. 143/10, Veľký Kýr,
podnikajúci pod obchodným menom: Matúš Forgács, so sídlom Apátska č. 143/10, Veľký Kýr, IČO: 44784384,,
dňa 3.10.2019 obdržal prihlášku pohľadávky od veriteľa:
·

Quantum Credit, a.s., Prievozská 4D, Bratislava, IČO: 47 248 980, zastúpený právnym zástupcom
PERSPECTA Legal, s.r.o., Prievozská 4D, Bratislava, IČO: 36 668 745, v celkovej výške: 464,89 EUR.

V Nových Zámkoch dňa 3.10.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca

K089591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Diana Šišková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 18/4717, 940 75 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/118/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/118/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení, v § 167l upravuje prihlasovanie pohľadávok
prihlásených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty nasledovne :
§ 167l - Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(1)Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(2)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.
(3)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.
(4)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.
(5)Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(6)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.
Základná lehota na prihlasovanie pohľadávok skončila v predmetnom konkurze dňa 10.9.2019.
Správcovi bola doručená dňa 23.9.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok nasledovne :
Veriteľ : Mesto Nové Zámky, Hlavné námestie 10, 94002 Nové Zámky, IČO: 00 309 150
Poradie uspokojenia zo všeobecnej podstaty : iná pohľadávka.
Prihláška nezabezpečenej pohľadávky v nasledovnom členení :
Por.č.
1
Právny
dôvod
1
Právny
dôvod

Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
Celková suma
220,20 €
XX
XX
XX
XX
220,20 €
Veriteľ, ktorý je správcom miestnej dane vystavil dňa 29.12.2015 Rozhodnutie č. 52782-2/2015/183/AP o vyrubenie dane za
používanie verejného priestranstva od 29.12.2015 do 29.12. 2016 vo výške 440,40 €. Ku dňu podania tejto prihlášky bolo
z vyrubeného poplatku uhradených 220,20 €, čiže nedoplatok ku dnešnému dňu činí 220,20 €.
220,20 €
XX
XX
XX
XX
220,20 €
Veriteľ, ktorý je správcom miestnej dane vyrubil dňa 5.8.2019 Výkaz daňových nedoplatkov č. 29353-18133/2019/163/NK na miestny
poplatok za mkomunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2016,2017,2018 a 2019 spolu vo výške 92,02 €. Ku dňu podania
tejto prihlášky bolo z vyrubeného poplatku uhradených 0,0 €, čiže nedoplatok ku dnešnému dňu činí 92,02 €.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom M/8,9
Toto zverejnenie zápisu do zoznamu pohľadávok neznamená, že sú pohľadávky zistené a že nemôžu byť popretá
tak, ako je vyššie citované.
JUDr. Jozef Majorán, 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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K089592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karička Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bajka 36, 935 51 Bajka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/121/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/121/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosť v kat.úz. Bajka, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru Okresného úradu Levice na
LV č. 42, parcely reg. C KN,
parc.č. 617/2, zastavaná plocha a nádvorie, 289 m2
parc.č. 617/3, záhrada, 1088 m2
dom so súp.č. 37 na parc.č. 617/2
v spoluvlastníckom podiele na mene dlžníka 2/10 k celku
Súpisová hodnota 4800,- €

K089593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borský Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beethovenova 450 / 2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/124/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/124/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Tibor Borský, nar.: 27.11.1984, trvale bytom: Beethovenova
450/2, 949 11 Nitra, t. č. P.O.BOX 32 A, 949 01 Nitra, , spisová značka: 29OdK/124/2019 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 1.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K089594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cachovan Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2706 / 52, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1983
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/195/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/195/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Norbert Cachovan, nar.: 20.04.1983, trvale bytom: Eötvösova
2706/52, 945 01 Komárno, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na
adrese: Pribinova 1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk,
alebo telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K089595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Kornélia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 143, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1961
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Kornélia Horváthová, nar.: 02.08.1961, trvale bytom: Bodza 143,
946 16 Bodza, oznamuje na základe zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, že účastníci konkurzného konania môžu nahliadať do spisu v kancelárii správcu na adrese: Pribinova
1, Topoľčany 95501, v úradných hodinách Po-Pia:08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00. Žiadosti na zapísanie do
poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na mailovú adresu: nr@bric.sk, alebo
telefonicky: +421 908 433 443.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K089596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cachovan Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2706 / 52, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/195/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Norbert Cachovan, nar.: 20.04.1983, trvale bytom: Eötvösova 2706/52, 945
01 Komárno, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K089597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Kornélia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 143, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1961
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca úpadcu Kornélia Horváthová, nar.: 02.08.1961, trvale bytom: Bodza 143, 946 16
Bodza, týmto v zmysle ust. § 167l v spojení s ust. § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu
pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu/IBAN je: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu
V zmysle ust. § 32 ods. 19 ZKR je výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca
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K089598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Pauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 19/4, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/111/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/111/2019
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: Jozef Pauko, nar. 06.09.1950, bytom Horný rad 19/4, 946 03 Kolárovo
(ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 28OdK/111/2019, týmto podľa § 167l ods. 3 ZoKR
zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 03.10.2019
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s.
IČO: 35 776 005
So sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Prihlásená suma spolu: 132,77 €
V Nitre dňa 03.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K089599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cachovan Norbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvösova ul. 2706 / 52, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1983
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/195/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/195/2019
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
(úpadcu)Norbert
Cachovan,
nar.: 20.04.1983,
trvale
bytom: Eötvösova
2706/52,
945
01
Komárno, oznamujeme,
že Okresný
súd
Nitra,
uznesením
spis.
zn. 31OdK/195/2019zo
dňa 12.9.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 181/2019 K083177 zo dňa 19.09.2019 vyhlásil na
majetok úpadcukonkurza za správcu úpadcu bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative
corporation k.s., zn. správcu: S1893.
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According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Norbert Cachovan, born 20.04.1983, res. Eötvösova 2706/52, 945 01 Komárno, our
duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra,
No. 31OdK/195/2019 dated on the 12.9.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 181/2019
K083177from 19.09.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
správca/trustee

K089600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Siekeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 83, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/129/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/129/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis konkurznej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
hnuteľných
Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf, EČV: LV-052BZ, , VIN: WVWZZZ1HZVW283348,

vecí

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

úpadcu:

Levice, dňa 3.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K089601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Birdáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 363, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/199/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363, č.k.
32OdK/199/2019 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
Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000 0035 6566 1854, 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 Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
V Nových Zámkoch, dňa 03.10.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K089602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Kornélia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 143, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1961
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/206/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/206/2019
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
(úpadcu) Kornélia Horváthová, nar.: 02.08.1961, trvale bytom: Bodza 143, 946 16 Bodza, oznamujeme,
že Okresný súd Nitra, uznesením spis. zn. 31OdK/206/2019 zo dňa 17.9.2019 uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 184/2019 K084741 zo dňa 24.09.2019 vyhlásil na majetok úpadcu konkurz a za správcu úpadcu
bola ustanovená spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
the trustee of bankrupt Kornélia Horváthová, born 02.08.1961, res. Bodza 143, 946 16 Bodza, our duty is to
inform you, that with the resolution of the District Court Okresný súd Nitra, No. 31OdK/206/2019 dated on
the 17.9.2019 and
promulgated
in
the
Commercial
bulletin
No. 184/2019
K084741 from 24.09.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., S1893 as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(hereinafter referred to as the „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods.1 ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA.)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§
28 ods. 2 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditors
the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
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správca/trustee

K089603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristián Birdáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 363, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/199/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/199/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Petra Štofková, správca úpadcu: Kristián Birdáč, nar. 29.09.1982, bytom 935 52 Šárovce 363, č.k.
32OdK/199/2019, podľa ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamuje, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu - Podzámska 32, 2.poschodie, Nové Zámky, v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 035/6428072 alebo 0907/120080.
V Nových Zámkoch, dňa 03.10.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K089604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Siekeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 83, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/129/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/129/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Monika Siekeľová, nar. 4.6.1977, bytom 935 85 Demandice 83 (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

I. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ

súpisovej

zložky:

Hnuteľná

vec/súbor

hnuteľných
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Popis: osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf, EČV: LV-052BZ, , VIN: WVWZZZ1HZVW283348,
stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná,
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.- EUR

úpadcu:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, minimálne však za súpisovú hodnotu;
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť
všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV Siekeľová – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do 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. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK70 0900 0000 0002 2389 1912, vedený v SLSP, a.s.,
pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
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Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Družstevná 18, 960 01 Zvolen
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím
predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 3.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K089605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Krausz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Semerovo ., 941 32 Semerovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/62/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/62/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní. JUDr. Ing. Petra Štofková, správca so sídlom: ul. Podzámska 32, 940 01 Nové
Zámky, správca úpadcu Marián Krausz, nar. 28.11.1987, bytom Obec Semerovo, v súlade s ustanovením § 167p
ods. 1. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje vyhlásenie III. kola verejného
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu, uvedeného v súpise majetku všeobecnej podstaty.
Hnuteľný majetok zaradený do všeobecnej podstaty, podliehajúci tomuto ponukovému konaniu bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 151/2019 (K068399) zo dňa 07.08.2019 a jedná sa o nasledovný majetok:
Súp.
zložka

Popis

Stav opotrebovanosti Výrobné číslo

Evidenčné Kde sa vec Súpisová
číslo
nachádza
hodnota

Minimálna
pre
III.
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č.
1.

Osobné motorové
vozidlo
Renault
Laguna, rok výroby
2002

Konkurzy a reštrukturalizácie

·

jazdené

·

na aute sa
pred
nedávnom
pokazila
spojka

VF1BG0K0527978088 NZ 542 GG u dlžníka

Deň vydania: 08.10.2019
(EUR)
800,00 €

ponukového konania
250,00 €

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemca je oprávnený predložiť cenovú ponuku na kúpu hnuteľného majetku v III. kole ponukového konania
vo výške minimálne 250,00 €. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu musí byť zložená
záujemcom na účet správcu vedený v banke Všeobecná úverová banka a.s. pod IBAN: SK21 0200 0000
0035 6566 1854, inak sa na ponuku neprihliada. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá cena. Záujemcom,
ktorých ponuka bude vyhodnotená ako neúspešná bude záloha vrátená na ich účet v lehote 3 dní od ukončenia
ponukového konania.
2. Písomné cenové ponuky záujemca doručí na adresu správcu: JUDr. Ing. Petra Štofková, ul. Podzámska 32,
940 01 Nové Zámky v zalepených obálkach s označením: KONKURZ č.k. 27OdK/62/2019 - neotvárať. Ponuka
musí obsahovať označenie súpisovej zložky majetku, o ktorý záujemca prejavil záujem; návrh cenovej ponuky pre
každú súpisovú zložku osobitne; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu; aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako tridsať dní, občan nepodnikateľ, predloží fotokópiu platného občianskeho preukazu. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné
označenie otvorené, nebude správca prihliadať.
3. Informácie o ponúkanom majetku je možné získať v sídle správcu, telefonicky na číslo tel.: 035/6428072 alebo
0907/120080, alebo na e-mailovej adrese: stofkova@akts.sk
4. Obhliadku je možné vykonať vždy po predchádzajúcej dohode so správcom.
5. Ponukové konanie končí dňa 04.11.2019 o 15:00 hod. Otváranie obálok s návrhom kúpnej ceny sa
uskutoční v ten istý deň o 15:30 hod. v sídle správcu v Nových Zámkoch na ul. Podzámska 32, Nové Zámky.
Účastníkom ponukového konania budú oznámené jeho výsledky do troch pracovných dní od otvorenia obálok.
6. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. V prípade zhody návrhov je
rozhodujúci skorší čas podania ponuky.
7. Uchádzač o kúpu je svojim návrhom viazaný.
8. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9. Odovzdanie veci a náklady s tým súvisiace vrátane správnych poplatkov znáša nadobúdateľ, t.j. úspešný
uchádzač.
10. Za porušenie povinnosti uzavrieť kúpnu cenu a prevziať predmet ponukového konania úspešným
uchádzačom bude voči tomuto uplatnená zmluvná pokuta vo výške zloženej zálohy na kúpnu cenu. Zmluvná
pokuta bude zaradená do konkurznej podstaty a použitá pre uspokojenie veriteľov dlžníka.
11. Uchádzač predložením ponuky do ponukového konania výslovne súhlasí s vyššie uvedenými podmienkami
ponukového konania
Vnových Zámkoch, dňa 03.10.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca
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K089606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Slávku 11, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/53/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie II. kola ponukového konania v konkurze sp. zn.: 30OdK/53/2019 S 1235

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
majetku dlžníka Jozef Križan, nar. 22.3.1952, bytom A. Slávku 11, 942 01 Šurany, t.č. Železničný rad 14, 943 02
Štúrovo, vyhlásil v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

II. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, EČV: NZ-194EH,
TMBEFF613X0155261, rok výroby: 1999

hnuteľných
farba: zelená tmavá,

vecí
VIN:

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná, bez STK, nespôsobilé na prevádzku v cestnej
premávke
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- EUR

dlžníka:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku; Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Dňa 2.9.2019 uplynula lehota na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy v II. kole ponukového konania
na predaj majetku dlžníka. V tejto lehote nebola podaná žiadna ponuka, II. kolo ponukového konania je
neúspešné.

V Leviciach dňa 6.9.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská
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správca dlžníka

K089607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Slávku 11, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.3.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/53/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

Vyhlasovateľ Mgr. Henrieta Slavkovská, so sídlom Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, správca konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Križan, nar. 22.3.1952, bytom A. Slávku 11, 942 01 Šurany, t.č. Železničný rad 14, 943 02
Štúrovo (ďalej len "dlžník"), vyhlasuje v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií:

III. kolo ponukového konania na predaj majetku tvoriaceho konkurznú podstatu:

Typ
súpisovej
zložky:
Hnuteľná
vec/súbor
Popis: osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, EČV: NZ-194EH,
TMBEFF613X0155261, rok výroby: 1999

hnuteľných
farba: zelená tmavá,

vecí
VIN:

stav opotrebovanosti: vec opotrebovaná, nefunkčná, bez STK, nespôsobilé na prevádzku v cestnej
premávke
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 150.- EUR

dlžníka:

1/1

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy.

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu na tel. č.
0911 733 454, príp. e-mailom na adrese: henrieta.slavkovska@stonline.sk

Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE OMV 30OdK/53/2019 – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 pracovných dní od vyhlásenia ponukového konania.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do 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. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku
na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť.
Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach
ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej navrhovanej ceny v prospech účtu č. účtu: SK85 1111 0000 0014 6514 1000, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Levice, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
ponúk.
2. Termín a miesto otvárania obálok: Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa
uskutoční na 11-ty pracovný deň od vyhlásenia ponukového konania o 10.00 hod. v kancelárii správcu. Otváranie
obálok je verejné. O otváraní obálok správca spíše zápisnicu.
3. Vyhodnotenie predložených ponúk: správca zrealizuje tak, že v lehote 5 kalendárnych dní od uskutočnenia
otvárania obálok o víťaznej ponuke rozhodne. O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku.
5. Správca bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby
tento do 15 dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží.
Úspešný záujemca bude povinný predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po
podpise kúpnej zmluvy.
Miesto prevzatia predmetu kúpy: Nám. Republiky 4804/7, Nové Zámky
Náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy, s prepisom na príslušnom dopravnom inšpektoráte a s prevzatím
predmetu kúpy znáša úspešný záujemca.
Nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu
súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Úspešný záujemca nadobudne vlastníctvo prevzatím predmetu kúpy.
Miestom uzavretia kúpnej zmluvy je kancelária správcu t.j. Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice.
6. Vyhlasovateľ upovedomí záujemcov ponukového konania, ktorí v ponukovom konaní neuspeli, že ich ponuky
sa odmietli a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo písomne formou poštového podniku v lehote pätnásť
kalendárnych dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zložená suma
na kúpnu cenu v lehote pätnásť dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške 20 % z navrhovanej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený
započítať na zloženú suma na kúpnu cenu, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca tým,
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že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

V Leviciach, dňa 2.10.2019

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K089608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Májovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 577/9, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1982
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/33/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/33/2015
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
Oznámenie zámeru zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
Slovenská insolvenčná k.s., správca úpadcu Lucia Májovská, nar. 19.09.1982, bytom Športová 577/9, 941 23
Andovce, vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn.: 32K/33/2015 v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zák. č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že k dnešnému dňu zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty.
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate je k nahliadnutiu pre zástupcov veriteľov a veriteľov pohľadávok
proti všeobecnej podstate k dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov, a každý kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti
všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Nitre dňa 02.10.2019
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K089609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornyáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho 218/9 -, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/208/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
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27OdK/208/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca dlžníka: Kristína Hornyáková, nar. 24.11.1970, bytom: Rákocziho č. 218/9, 946
39 Patince, SR, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Farská
33/I.p., 949 01 Nitra, v úradných hodinách od 08,00 hod., - do 12,00 hod., a od 13,00 hod., - do 15,00 hod., každý
pracovný deň. Odporúčam dohodnúť si termín nahliadnutia do spisu vopred telefonicky na tel. čísle: 0911/1178
80, resp.: e-mailom na : hipprobert.skp@gmail.com. JUDr. Róbert Hipp, MBA – správca

K089610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornyáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho 218/9 -, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/208/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Róbert HIPP, správca dlžníka Kristína Hornyáková, nar. 24.11.1970, bytom: Rákocziho č. 218/9, 946 39
Patince, SR, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú s účinným popretím
prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v UniCredit Bank a.s., číslo účtu: SK 89 1111
0000 0010 5883 6446, VS: 0208, v správe pre adresáta uviesť: Hornyáková.
Poučenie : Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na predpísanom tlačive a b) na účet
správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do
výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, v zmysle §-u 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov).

K089611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SUNOB Capital, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná 27, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 550 701
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/8/2019 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/8/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu podľa ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ZoKR) oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 15.11.2019 o 13:00 hod. v
kancelárii správcu na Radlinského ulici č. 5 v Nitre.
Program schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Prezentácia veriteľov bude prebiehať od 12:30 hod. Veritelia sa pri prezentácii preukážu dokladom totožnosti
veriteľa, právnické osoby predložia aj aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia
veriteľov predložia aj plnú moc, resp. poverenie zamestnanca, pokiaľ sa nenachádza v konkurznom spise.
V Nitre, dňa 03.10.2019

K089612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornyáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho 218/9 -, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/208/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/208/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady/ES, ako správca
dlžníka: Kristína Hornyáková, nar. 24.11.1970, bytom: Rákocziho č. 218/9, 946 39 Patince, SR, Vám oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Nitra 27OdK/208/2019 zo dňa 24.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa
1.10.2019. Dňom 2.10.2019 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 na Okresný súd Nitra, Štúrova 9, 949 68 Nitra, Slovenská
republika k číslu konania 27OdK/208/2019 a v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Róbert Hipp,MBA,
Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, k číslu konania: 27OdK/208/2019 S 1487. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a
dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku;
prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj
veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od
ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v
samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením
majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene
euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území
Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí ja znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justiceg.gov.sk. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000 o konkurznom konaní. Na prihlášky, ktoré nebudú
spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurznom konaní
neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa ZoKR. Invitation to lodge a
claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000.According to the Direction of the European Council No. 1346/200 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I shall inform you that by the resolution of the District Court in Nitra,
No. 27OdK/208/2019 dated 24.9.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor: Kristína
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Hornyáková, nar. 24.11.1970, bytom: Rákocziho č. 218/9, 946 39 Patince, SR. This resolution of the District
Court Nitra was published in Commercial Bulletin no. 189/2019 on 1.10.2019 Bankruptcy was declared on
2.10.2019. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafteronly
„the BRA“) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy prodecure in one original to the Okresný súd Nitra (District court
Nitra), seated Štúrova 9, 949 68 Nitra, to the No.: 27OdK/208/2019 and in one original to the bankruptcy trustee
to the adress: JUDr. Róbert Hipp, MBA, ul. Farská 33/I.p., 949 01 Nitra, Slovenská republika, to the No.
27OdK/208/2019 S1487. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has
to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaciton of the claim from the creditor and
of the debtor, the legal casue of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor´s estate and
the amount of the principal and the interests, the legal cause of teh insterests; the application of claim
has to be dated and signed. Creditors whose claims depen on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as
EUR. Documents proving the information provided in the applicaton of claim have to be anclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form inclue a statement
indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does
not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in
the Saovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The
lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having
the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slvoak
Republic must proceed according the Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Any
application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the applicaton of
claim or lodgement of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims in the
bankruptcy procedure. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The
trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or
the incomplete lodgment of claim.The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according
of the BRA.
JUDr. Róbert Hipp, MBA, správca

K089613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hornyáková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rákócziho 218/9 -, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/208/2019 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/208/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Majetok zaradený do všeobecnej podstaty – súpisová zložka majetku č. 1- nehnuteľnosť vinica, okres: Komárno,
obec: Radvaň nad Dunajom, katastrálne územie: Radvaň nad Dunajom, nehnuteľnosť vedená na LV č.: 3143 ako
parcela č.: 1836 - vinice o výmere 302 m2, parcela registra ,,E“, podiel dlžníka 1/1, súpisová hodnota majetku:
400,- Eur.
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K089614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Melánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Východná 316, 032 32 Východná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1988
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/292/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/292/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Melánia Bartošová, nar. 16.02.1988, bytom Východná 316, 032 32
Východná, (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

K089615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavla Štraussa 795/5, 031 01 Lipotvaký Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1968
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/3/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/3/2019
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: Ladislav Baláž, nar. 14.07.1968, bytom Pavla Štraussa 795/5, 031 01
Liptovský Mikuláš (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:

Prima banka Slovensko, a.s.
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Sídlo:

Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO:

31 575 951

Deň vydania: 08.10.2019

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:

1 488,75 €
1
27.09.2019
Neuplatnené
5/P-1
01.10.2019

V Žiline, dňa 01.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K089616
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:
Súpis všeobecnej podstaty
č.

Typ súpisovej
Názov/popis súpisovej položky
zložky majetku

1

iná majetková
hodnota

Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti LUXUSS, s.r.o., so sídlom
Košútska 8/17, 036 01 Martin , IČO:47 003 979, register: Obchodný register
Okresného súdu Žilina, vložka číslo 58325/L, Oddiel: Sro.

Spol.
podiel
dlžníka

Súpis.
hodnota
majetku

1/1

5 000,00 €

Poznámka
spornosti v
prospech

JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K089617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc.Eva Žáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 741/44, 022 04 Čadca - U Hluška
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/186/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 9OdK/186/2019 zo dňa 12.06.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č.116/2019 dňa 18.06.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 19.06.2019, bol na
majetok dlžníkaBc. Eva Žáková, nar. 26.07.1977, trvale bytom SNP 741/44, 022 04 Čadca - U Hluška, do
09.03.2018 podnikajúci pod obchodným menom Eva Žáková, s miestom podnikania SNP 741/44, 022 04 Čadca U Hluška, IČO: 46 114 572 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom
kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Bc. Eva Žáková, nar. 26.07.1977, trvale bytom SNP
741/44, 022 04 Čadca - U Hluška, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 9OdK/186/2019 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K089618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/66/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/66/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Jaroslav Bartoš, nar. 22.09.1958, trvale bytom Liptovská
Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na
adrese: Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu
možno podávať písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu:
office@spks.sk.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K089619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Stuchlý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
.. .., 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/150/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/150/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 2OdK/150/2019 zo dňa 27.05.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.104/2019 dňa 31.05.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 03.06.2019, bol na majetok dlžníka
Peter Stuchlý, nar. 07.11.1970, bytom 038 46 Horná Štubňa vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený
JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, resp. speňažovaný majetok nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Peter Stuchlý, nar. 07.11.1970, bytom 038
46 Horná Štubňa, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 2OdK/150/2019 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K089620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/287/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/287/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031 01
Liptovský Mikuláš oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 7OdK/287/2019 S 568
je možné nahliadať v kancelárií správcu na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, na prízemí budova X - ray
počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 10,00 hod. do 12,00 hod. Termín nahľadania do
správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť písomnou žiadosťou na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.
041/5623242, alebo e-mailovou správou na adrese: judr.balazova@korex.sk

JUDr. Alena Balážová - správca

K089621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1958
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/66/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
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3OdK/66/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Jaroslav Bartoš, nar. 22.09.1958, trvale bytom Liptovská
Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN SK85 8330 0000 0026 0125 2704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
JUDr. Mgr. Miroslava Lišková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k. s.

K089622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/287/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/287/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Alena Balážová ako správca dlžníka: Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031
01 Liptovský Mikuláš oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 7OdK/287/2019-20 zo dňa
10.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
JUDr. Alena Balážová. as the bankruptcy trustee Jozef Murgoš, born 16.12.1961, address Hlboké 3570/32,
031 01 Liptovský Mikuláš our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No.
7OdK/287/2019-20 dated 10. of September 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR platí:
According to the Act No. 7/2005 ZoKR 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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered.

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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. 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.
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. 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.

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 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 ) .

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. 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).

6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
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6. 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).

7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,
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 (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Alena Balážová, Závodská
cesta 24, 010 01 Žilina whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court (§
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).
8. 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 . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
8. 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 . 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 (§ 167l sec. 3 BRA).

9. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
9. 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 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkuz a reštrukturalizácia.aspx www.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 ZKR).
10. The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia. aspx
www.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
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BRA).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

12. 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).
12. 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).

13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. 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).

14. 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).
14. 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).

15. 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).
15. 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).

16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
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cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

17. Tento oznam 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.
17. 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 of May 2015.

JUDr. Alena Balážová - správca

K089623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/287/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/287/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Alena Balážová so sídlom kancelárie na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, SR, správca
dlžníka: Jozef Murgoš, nar. 16.12.1961, trvale bytom Hlboké 3570/32, 031 01 Liptovský Mikuláš
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Žiline, sp. zn. 7OdK/287/2019, týmto podľa § 167l ods. 5 a
§ 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke v SLSP číslo účtu: IBAN: SK89 0900
0000 0004 2004 6910.
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 v spojitosti s ust. z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR písm. b) z. č.
7/2005 Z. z. ZoKR
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený popierať len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia podľa § 32 ods.3, 5 až ,
9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide
o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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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.
(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky dve percentá zo sumy v ktorej bola popretá a to
najmenej 350 € a najviac 10 000 €.

JUDr. Alena Balážová – správca

K089624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Dotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/293/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/293/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Alena Balážová dlžníka: Boris Dodko, nar. 20.03.1992, bytom Kafendova 3362/5, 038 61
Vrútky oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn. 9OdK/293/2019 S 568 je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, na prízemí budova X - ray počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok od 10,00 hod. do 12,00 hod. Termín nahľadania do správcovského
spisu je potrebné vopred nahlásiť písomnou žiadosťou na uvedenej adrese, telefonicky na tel. č. 041/5623242,
alebo e-mailovou správou na adrese: judr.balazova@korex.sk

JUDr. Alena Balážová - správca

K089625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Dotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/293/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/293/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Alena Balážová ako správca dlžníka: Boris Dodko, nar. 20.03.1992, bytom Kafendova 3362/5, 038 61
Vrútky oznamuje, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 9OdK/293/2019-20 zo dňa 19.09.2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
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According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
JUDr. Alena Balážová. as the bankruptcy trustee Boris Dodko, born 20.03.1992, address Kafendova 3362/5,
038 61 Vrútky our duty is to inform that with the resolution of the District Court Žilina, No. 9OdK/293/2019-20
dated 19. of September 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. ZoKR platí:
According to the Act No. 7/2005 ZoKR 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.
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.

2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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. 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.
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. 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.

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 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
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application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ) .

5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
5. 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).

6. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
6. 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).

7. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Alena Balážová, Závodská cesta 24, 010 01 Žilina,
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 (§ 28 ods. 2 ZKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
7. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Alena Balážová, Závodská
cesta 24, 010 01 Žilina whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days
from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is
authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers the creditor the application to the court (§
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).
8. 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 . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
8. 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 . 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 (§ 167l sec. 3 BRA).

9. 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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9. 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 BRA).

10. Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkuz a reštrukturalizácia.aspx www.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 ZKR).
10. The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form / the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia. aspx
www.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).

11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

12. 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).
12. 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).

13. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
13. 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).

14. 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).
14. 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
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extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

15. 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).
15. 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).

16. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
16. 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).

17. Tento oznam 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.
17. 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 of May 2015.

JUDr. Alena Balážová - správca

K089626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Dotko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/293/2019 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/293/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca JUDr. Alena Balážová so sídlom kancelárie na adrese Závodská cesta 24, 010 01 Žilina, SR, správca
dlžníka: Boris Dodko, nar. 20.03.1992, bytom Kafendova 3362/5, 038 61 Vrútky v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Žiline, sp. zn. 9OdK/293/2019, týmto podľa § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 zákona č.
7/2005 Z. z. ZoKR v platnom znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky, ktorý je vedený v banke v SLSP číslo účtu: IBAN: SK89 0900 0000 0004 2004 6910.

V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 v spojitosti s ust. z. č. 7/2005 Z. z. ZoKR písm. b) z. č.
7/2005 Z. z. ZoKR
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(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený popierať len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia podľa § 32 ods.3, 5 až ,
9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide
o oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.

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

(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky dve percentá zo sumy v ktorej bola popretá a to
najmenej 350 € a najviac 10 000 €.

JUDr. Alena Balážová – správca

K089627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Marčiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 90, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/128/2017/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/128/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 3OdK/128/2017 zo dňa 15.11.2017 uverejneným v Obchodnom
vestníku č.222/2017 dňa 22.11.2017 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2017 bol na majetok dlžníka
Vladimír Marčiš, nar.:02.05.1957, bytom Rudina 90, 023 31 Rudina, do 24.09.2011 podnikajúci pod obchodným
menom Vladimír Marčiš – MARLEX, s miestom podnikania Rudina 90, 023 31 Rudina, IČO:34765255 vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Plichta, so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01
Dolný Kubín
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
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končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Vladimír Marčiš,
nar.:02.05.1957, bytom Rudina 90, 023 31 Rudina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 3OdK/128/2017 zrušuje.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

K089628
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
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jozef Čullý, nar.16.06.1988, trvale bytom
Horný Turček 44, 038 48 Turček týmto, v zmysle ustanovenia §167v ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR)
oznamuje po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu ustanovené §167t ods.1 ZKR, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Čullý, nar.16.06.1988, trvale bytom Horný Turček 44, 038 48 Turček
sa končí.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty v zmysle ustanovenia §167j ods.1 ZKR, podľa Zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 12.06.2019, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka zo dňa 16.08.2019, ako aj na
základe vlastných zistení a šetrení správca zistil, že do súpisu majetku všeobecnej podstaty ani do súpisu majetku
oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny majetok dlžníka.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef Čullý, nar.16.06.1988,
trvale bytom Horný Turček 44, 038 48 Turček v zmysle ustanovenia §167v ods.1 ZKR zrušuje a v súlade s
ustanovením §167v ods.4 ZKR zaniká funkcia správcu.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K089629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ostrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 289/32, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/53/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/53/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Zámer zostaviť rozvrh
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JUDr. Peter Vachan, správca, oznamuje účastníkom konkurzného konania voči dlžníkovi Miroslav Ostrák, nar.
21.03.1963, bytom Jedľová 289/32, 010 04 Žilina - Bánová, do 03.05.2010 podnikajúci pod obchodným menom
Miroslav Ostrák MONTIS, s miestom podnikania Jedľová 32, 010 01 Žilina, IČO: 17 818 737 svoj zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Poučenie: Podľa ust. § 167u ods. 1 druhá veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov: „Zámer zostaviť rozvrh správca zverejní v Obchodnom
vestníku.“
JUDr. Peter Vachan

K089630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Chovanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 1993 / 5, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/223/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/223/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Všeobecná
Pozemok
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Stavba

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na pozemku zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 442 m2,
parcela registra "C" č. 158/1, nachádzajúcom sa v
1466.34
katastrálnom území Malé Ludince, obec: Malé
Ludince, okres: Levice, zapísaný na LV č. 88
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na pozemku záhrady, s výmerou 802 m2, parcela registra "C" č.
262/14, nachádzajúcom sa v katastrálnom území Malé 2660.64
Ludince, obec: Malé Ludince, okres: Levice, zapísaný
na LV č. 88
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na stavbe rodinný dom, súpisné č. 48, postavenej na parcele č.
158/1 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Malé
4950.00
Ludince, obec: Malé Ludince, okres: Levice, zapísaný
na LV č. 88

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej
Zabezpečenie
osoby

Nie

Nie

Nie

K089631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbická 317/65, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/214/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/214/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Ján Baláž, nar. 24.04.1993, trvale bytom Vrbická 317/65, 031 01 Liptovský Mikuláš,
korešpondenčná adresa: Okružná 81/10, 031 01 Liptovský Mikuláš som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil,
že dlžník Ján Baláž nemá žiaden majetok.
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Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Mgr. Lubomír Kadura
správca

K089632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rohoň Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
H. Gregorovej 2492/3, 036 08 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lubomír Kadura
Sídlo správcu:
ul. Republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/241/2019 S1317
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/241/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Martin Rohoň, nar. 22.09.1983, trvale bytom H. Gregorovej 2492/3, 036 08 Martin, do
06.01.2016 podnikajúci pod obchodným menom Martin Rohoň, s miestom podnikania H. Gregorovej 2492/3, 036
08 Martin, IČO: 47 149 574 som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Martin Rohoň nemá žiaden
majetok.

Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje a v súlade s § 167v
ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Mgr. Lubomír Kadura
správca
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K089633
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: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, Slovenská republika
Prihlásené sumy: 325,63 Eur.
V Žiline dňa 03.10.2019
JUDr. Jana Košová, správca S 1855

K089634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Leštinská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Hlinku 8322/80, 034 06 Ružomberok - Černová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/315/2018 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/315/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – I. KOLO
Správca dlžníka Mária Leštinská, nar. 24.11.1983, bytom Andreja Hlinku 8322/80, 034 06 Ružomberok – Černová
(ďalej len "dlžník"), v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje I.
kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je súbor
majetku zapísaný v súpise všeobecnej podstaty dlžníka pod súpisovou zložkou č. 1 až 6; súpis majetku
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 54/2019 zo dňa 18.03.2019, za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Herná konzola PlayStation 3
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
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1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
100,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 2
hnuteľná vec
popis
Televízor, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
50,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 3
hnuteľná vec
popis
Televízor, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
30,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 4
hnuteľná vec
popis
DVD prehrávač, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
50,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 5
hnuteľná vec
popis
Mikrovlnná rúra, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
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1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
20,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Súpisová zložka majetku č. 6
hnuteľná vec
popis
Notebook, značka neznáma
stav opotrebovanosti
primeraný veku
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
150,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
13.03.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

Záujemcovia doručia svoje ponuky poštou alebo osobne do kancelárie správcu na adresu správcu: LexCreditor
k.s., Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, v zalepenej obálke s výrazným označením “ PONUKOVÉ
KONANIE - správca dlžníka Mária Leštinská – hnuteľné veci – NEOTVÁRAŤ ” najneskôr do 15 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Záloha: vyžaduje sa.
Suma zálohy: Celá ponúkaná kúpna cena.
Spôsob zloženia zálohy: bankovým prevodom na účet SK53 7500 0000 0040 2085 6381. Pri zložení zálohy musí
záujemca uviesť ako variabilný symbol v prípade právnickej osoby IČO, v prípade fyzickej osoby jej rodné číslo, a
ako poznámku pre príjemcu musí záujemca uviesť „ZÁLOHA HV LESTINSKA“.
Ponuka musí obsahovať:
- označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska resp. obchodného mena, sídla
a IČO,
- kontaktné údaje záujemcu – korešpondenčná adresa, telefónne číslo a e-mail,
- preukázanie právnej subjektivity záujemcu – právnická osoba doloží originál aktuálneho výpisu z obchodného
registra nie starší ako 30 dní od predloženia ponuky; fyzická osoba – podnikateľ predloží overenú fotokópiu
preukazu totožnosti a v prípade manželov doklad o tom, či predmet kúpy bude patriť do výlučného vlastníctva
kupujúceho alebo bude súčasťou BSM, eventuálne súhlas manžela na použitie prostriedkov patriacich do BSM,
- označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v zozname
majetku určeného na predaj,
- návrh kúpnej ceny v eurách,
- doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu,
- čestné vyhlásenie záujemcu o neexistencii záväzkov voči dlžníkovi; záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
čestné vyhlásenie s nepravdivými, resp. nesprávnymi údajmi, o záväzkoch voči dlžníkovi, nebude považovaná za
riadne podanú,
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- označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi uhradenú
zálohu za kúpnu cenu,
- vyhlásenie o súhlase so zmluvnou pokutou vo výške 10% z navrhovanej kúpnej ceny, ak v stanovenej lehote
víťazný záujemca neuzatvorí so správcom kúpnu zmluvu, keď jeho ponuka bude vyhodnotená správcom ako
víťazná.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Úspešný záujemca znáša v celom rozsahu všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva.
Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
Ak záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca doručené ponuky odmietne.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom
vestníku (prvý deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku).
Ak koniec lehoty pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
Otváranie obálok sa uskutoční 20- ty kalendárny deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku o 12:00 hod. v kancelárii správcu Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava – Staré Mesto. Ak
tento deň pripadne na sviatok, alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční najbližší pracovný
deň.
Správca je povinný doručené ponuky záujemcov vyhodnotiť a spísať o otváraní a vyhodnotení ponúk
zápisnicu. Správca predložené ponuky záujemcov vyhodnotí a spíše o tom zápisnicu do 5 dní odo dňa
otvárania obálok.
O vyhodnotení ponúk bude správca záujemcov písomne informovať. Ponuky budú vyhodnotené tak, že víťazom
ponukového konania sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a záloha na kúpnu cenu bude zložená
v celom rozsahu.
V prípade zhodnosti najvyšších ponúk správca rozhodne o víťaznej ponuke žrebom.
Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk. V prípade, že záujemca bude správcom vyhodnotený ako úspešný napriek tomu odmietne uzavrieť so
správcom zmluvu, je povinný zaplatiť správcovi pokutu vo výške 10% z ním navrhovanej kúpnej ceny.
V prípade neúspešnosti I. ponukového kola, správca uskutoční II. ponukové kolo.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov. Toto ponukové konanie nie je verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl.
Obchodného zákonníka ani obchodnou verejnou súťažou podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.
Podrobnosti o predmete ponukového konania a termínoch obhliadky možno získať na tel.: +421 2 5413 1276
alebo elektronickou poštou na: info@lexcreditor.sk.
LexCreditor k.s.

K089635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žulko Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kliňanská cesta 565 / 16, 029 01 Námestovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/230/2019 S621
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Okresný súd Žilina
7OdK/230/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Rastislav Žulko, nar. 17.07.1973, trvale bytom Kliňanská cesta 565/16, 029 01 Námestovo,
podnikajúceho pod obchodným menom Rastislav Žulko, s miestom podnikania Námestovo 565, 029 01
Námestovo, IČO: 33 247 714 som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Rastislav Žulko nemá
žiaden majetok.

Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

JUDr. Jozef Kadura
správca

K089636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Řepová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
S. Chalupku 1089/34, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/220/2019 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/220/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca dlžníčky Jana Řepová, nar. 17.04.1983, trvale bytom S. Chalupku 1089/34, 015 01 Rajec som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžníčka Jana Řepová nemá žiaden majetok.

Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

JUDr. Jozef Kadura
správca
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K089637
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 a písomného vyhlásenia zo dňa 14. 06. 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. § 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 03. 10. 2019
Imrich Šimuklák - správca

K089638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Franček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 882/3, 028 01 Trstená
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Balážová
Sídlo správcu:
Závodská cesta 24, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 4K/33/2013 S568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/33/2013
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam podľa ust. § 28 ods. 3 z. č. 7/2005 Z. z. Zákona o konkurze a reštrukturalizácií.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva
v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí veriteľ 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.

V konkurznom konaní 4K/33/2013 úpadcu – Július Franček, trv. bytom: Oslobodenia 882/3, 028 01 Žilina, nar.:
12.11.1974, bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 28 ods.2), ktorá
uplynula dňom 16.5.2016, doručená dňa 17.09.2019 prihláška pohľadávky Wustenrot poisťovňa, a.s. so sídlom
Karadžičova 17, Bratislava, IČO: 31383408 v celkovej výške 133,39 Eur.

V zmysle § 28 ods.3 správca oznamuje, že pohľadávka veriteľa Wustenrot poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova
17, Bratislava, IČO: 31383408 v celkovej výške 133,39 Eur je zapísaná v zozname pohľadávok podľa § 31 ZoKR.
Odo dňa účinnosti tohto zverejnenia začne plynúť 30-dňová lehota na popieranie uvedenej pohľadávky.

JUDr. Alena Balážová - správca

K089639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harvanová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
U Komanov 62 62, 023 03 Zborov nad Bystricou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Gabriela Ďurmanová
Sídlo správcu:
Predmestská 8537/2B, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/123/2017 S1446
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/123/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka Marta Harvanová, nar. 01.07.1964, bytom U Komanov 62,
Zborov nad Bystricou, správkyňa oznamuje, že na základe geometrických plánov predložených katastru zo strany
výboru pozemkového spoločenstva Dolná Poruba, došlo k vykonaniu zmien v evidencii Okresného úradu Trenčín,
katastrálne oddelenie v katastri nehnutenľotí na LV č. 1886 a 1887. V dôsledku týchto zmien boli zosúladené s
aktuálnym zápisom na LV v katastri nehnuteľnosti aj údaje v súpise majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
nasledovne:
pre súpisovú položku č. 9 - nehnuteľnoti evidované na LV č. 1886:
z pôvodnej parcely EKN 2498/2 ostatná plocha o výmere 179.463 m2 bola vytvorená parcela CKN 6940/10
ostatná plocha o výmere 1.703 m2 a výmera pôvodnej parcely EKN 2498/2 bola znížená na 177.760 m2.
pre súpisovú položku č. 10 - nehntueľnosti evidované na LV č. 1887:
z pôvodnej parcely EKN 2330/22 ostatná plocha o výmere 7.276 m2 bola vytvorená parcela CKN 6124/17 ostatná
plocha o výmere 10 m2 a výmera pôvodnej parcely EKN 2330/17 bola znížená na 7.266 m2.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oprava v súpise bola vykonaná ku dňu 18.09.2019
V Žiline, dňa 01.10.2019
JUDr. Ing. Gabriela Ďurmanová, správca

K089640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanzel Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skotni 187 / 2, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/274/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/274/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Ivan Hanzel, nar.: 05.08.1994, bytom: Na Skotni 187/2, 013 02
Nededza 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.: 0911 689 346.
V Žiline dňa 03.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K089641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanzel Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skotni 187 / 2, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/274/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/274/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Filip Ďurajda, správca dlžníka Ivan Hanzel, nar.: 05.08.1994, bytom: Na Skotni 187/2, 013 02
Nededza, 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 SK67 0900 0000 0051 4321 2046.
V Žiline dňa 03.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, správca

K089642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hanzel Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skotni 187 / 2, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1994
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Ďurajda
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/274/2019 S1881
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/274/2019
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
25.09.2019, sp. zn.: 2OdK/274/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 01.10.2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Ivan Hanzel, nar.: 05.08.1994, bytom: Na Skotni 187/2, 013 02 Nededza, 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: Mgr.
Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/274/2019. 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 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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 03.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, 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 25.09.2019, file No.
2OdK/274/2019 published in Commercial Journal on 01.10.2019, the bankruptcy was declared on the estate of
debtor Ivan Hanzel, date of birth.: 05.08.1994, res.: Na Skotni 187/2, 013 02 Nededza, 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 Mgr. Filip Ďurajda, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the file No. 2OdK/274/2019. 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;
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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.
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.
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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 03.10.2019
Mgr. Filip Ďurajda, trustee

K089643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AJDA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2213/45, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 371 834
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/5/2018 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/5/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania prvého zasadnutia veriteľského výboru úpadcu
AJDA s.r.o., so sídlom Kollárova 2213/45, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 46 371 834

Spisová značka súdneho spisu:
Deň konania:

1K/5/2018
03.09.2019

Prítomní:
·
·
·

MxA Slovakia, s.r.o.
Daňový úrad Žilina
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Elektronická komunikácia
Záver

Bod 1. programu: Otvorenie
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V súlade s ust. §38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý člen veriteľského výboru
má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru prepočítajú
podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a odvolávaní členov veriteľského
výboru.

Veriteľský výbor bol uznášaniaschopný, nakoľko boli na zasadnutí veriteľského výboru prítomní všetci jeho
členovia.

Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvolal správca úpadcu ihneď po skončení 1. schôdze veriteľov t.j. dňa
03.09.2019.

Bod 2. programu: Voľba predsedu veriteľského výboru
Za predsedu veriteľského výboru bol navrhnutý veriteľ: MxA Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie SNP 16, 974
01 Banská Bystrica, IČO: 44 820 577.

Hlasovanie:
Za: 3 hlasy
Proti : 0 hlasov
Zdržalo sa: 0 hlasov

Uznesenie č. 1: Za predsedu veriteľského výboru bol zvolený veriteľ: MxA Slovakia, s.r.o., so sídlom Námestie
SNP 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 820 577.

Bod 3. programu: Elektronická komunikácia
Členovia veriteľského výboru sa dohodli, že vo veciach činnosti veriteľského výboru budú vzájomnú komunikáciu
realizovať prostredníctvom elektronickej pošty.

Bod 4. programu: Záver
Konštatuje sa, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru.

V Bratislave, dňa 06.09.2019
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_______________________________________
MxA Slovakia, s.r.o.
predseda veriteľského výboru

K089644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Stojková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/82/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/82/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Petra Stojková, nar. 07.11.1985, Žilina sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K089645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 795, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPISU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Jozef Demko, nar.
30.08.1957, bytom Lisková 795, 034 81 Lisková, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn.
9OdK/296/2019, týmto oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať každý pracovný deň od 9.00 hod.
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do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v sídle kancelárie správcu.
Termín nahliadnutia do spisu je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: +421 907 479 599, príp. e-mailom:
lenka@madarova.sk
V Žiline dňa 02.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K089646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 795, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE ČÍSLA BANKOVÉHO ÚČTU pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca dlžníka: Jozef Demko, nar.
30.08.1957, bytom Lisková 795, 034 81 Lisková, v konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn.
9OdK/296/2019, týmto v súlade s § 32 ods. 7 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 môžu veritelia skladať kauciu pre účely
popierania pohľadávok, ktorým je účet vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK91 0200 0000 0031 0241
5657.
V Žiline, dňa 02.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K089647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demko Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lisková 795, 034 81 Lisková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarová
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/296/2019 S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/296/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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 dlžníka: Jozef Demko, nar.
30.08.1957, bytom Lisková 795, 034 81 Lisková, oznamujem, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného
súdu Žilina sp.zn. 9OdK/296/2019-27 zo dňa 26.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa
02.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6,
010 01 Žilina, Slovensko, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou
správcu: S 1448.
According to the Regulation of the European Council No. 1346/2000 dated on 29th of May 2000, our duty as the
Trustee of bankrupt: Jozef Demko, born on: 30.08.1957, residing at 30.08.1957, 034 81 Lisková, is to inform
you, that was officially declared bankruptcy of the property of the bankrupt by the decision of the District Court
Žilina No 9OdK/296/2019-27 dated on 26.09.2019, which was announced in the Commercial Bulletin No.
190/2019 from 02.10.2019, and simultaneously JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak
Republic, Trustee registered in the Trustee register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee
sign: S 1448, 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
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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 Act. No 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructing
(hereinafter referred to as „the BRA”) in connection with the provision of § 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 a claim against the estate shall be applied by a lodgement (§ 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu úpadcu na adrese: JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova
6, 010 01 Žilina, Slovensko, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu k číslu konania 9OdK/296/2019; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný
súd Žilina, so sídlom Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovensko, k číslu konania 9OdK/296/2019 (§ 28 ods.
2 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart by the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Lenka
Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, Slovak Republic to the No. 9OdK/296/2019, 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 District Court Žilina (Okresný
súd Žilina), with the seat at Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina, Slovak Republic, to the file No. 9OdK/296/2019
(§ 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 than in the base lodgement period, 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). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
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, 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). Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum
of claim, type of security and legal cause of security.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claim creation is linked to a condition fulfilment lodge their claims in the same way, whereby they
need to specify the basis up on which their claim will arise or condition up on which fulfilment the claim creation is
depending.
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.
Also creditors, who have claim against a third person, however secured by Debtor ́s assets, have to lodge their
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claim in the bankruptcy proceedings in question.
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 hand 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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
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).
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.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj 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
creditor ́s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
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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 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 Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
V Žiline dňa 02.10.2019
JUDr. Lenka Maďarová, správca

K089648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kohut Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 6K/9/2015 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/9/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty:
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Radoslav Kohut, nar.:
29.06.1975, bytom Oščadnica 1738, 023 01 Oščadnica v zmysle § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré
boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty, a zároveň oznamuje svoj zámer
zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Vo Zvolene, dňa 02.10.2019
LawService Recovery k.s., správca
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K089649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorská Ves 032 03, 033 01 Uhorská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/282/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/282/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny/Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.

„Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables„
„Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty„
„Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne„
„Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
„Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad„
„Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες„
„Invitation à produire une créance. Délais à respecter„
„Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare„
„Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro„
„Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai„
„Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők„
„Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati“
„Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
„Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów„
„Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
„Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati„
„Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat„
„Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta„
„Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват„
„ Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită„
„ Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed„

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

241

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Jaroslav Bartoš, nar.
10.04.1981, bytom 032 03 Uhorská Ves, adresa na doručovanie: Liptovská Porúbka 377, 033 01 Liptovská
Porúbka, ďalej len „úpadca“, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn. 1OdK/282/2019 zo dňa
17.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Jaroslav Bartoš, date of birth 10.04.1981, domicile 032 03 Uhorská Ves, delivery address: Liptovská
Porúbka 377, 033 01 Liptovská Porúbka, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the
resolution of the District Court Žilina, No. 1OdK/282/2019 dated 17th of September 2019 bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Žilina bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 23.09.2019. Dňom
24.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Žilina was published on 23rd of September 2019. Bankruptcy was declared on
24th of September 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the 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. 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.

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
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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 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 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. 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. Gabriela Bírošová, so sídlom kancelárie
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, 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 trustee – JUDr. Gabriela Bírošová,
offices Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in
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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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 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 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 ZKR).
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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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).

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 ZKR).
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15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. Mája
2000.

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. 1346/2000 dated 29th May 2000.

17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 39 – 42 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.

17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles 39 - 42 of the Council regulation
/EC/ No. 1346/2000 from 29.05.2000.

JUDr. Gabriela Bírošová
správca úpadcu /truste of the bankrupt

K089650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Faták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1971
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/44/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/44/2019
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Róbert Faták, nar. 04.07.1971, bytom 010 01 Žilina, adresa na doručovanie
Predmestská 86/29, 010 01 Žilina, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Róbert Faták, nar. 04.07.1971, bytom 010 01 Žilina,
adresa na doručovanie Predmestská 86/29, 010 01 Žilina, zrušuje.
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LexCreditor k.s.

K089651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
mesto Žilina -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1983
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/31/2019 S1636 ZA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/31/2019
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.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Alena Balážová, nar. 21.09.1983, bytom mesto Žilina, 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: Doma charity Sv. Vincenta, Predmestská 12, 010 01 Žilina, týmto v zmysle ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Alena Balážová, nar. 21.09.1983, bytom mesto Žilina, 010
01 Žilina, korešpondenčná adresa: Doma charity Sv. Vincenta, Predmestská 12, 010 01 Žilina, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K089652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Turčiansky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/246/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/246/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ
majetku

Podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Stavba

Všeobecná
podstata

Pozemok

Všeobecná
podstata

Všeobecná

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov

Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/4 na pozemku trvalý trávny porast, s výmerou 147 m2, parcela
registra "E" č. 572/3, nachádzajúcom sa v
487.67
katastrálnom území Horný Štefanov, obec: Štefanov
na Oravou, okres: Tvdošín, zapísaný na LV č. 573
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/2 na stavbe rekreačná chata, súpisné č. 147, postavenej na
pozemku, parcelné č. 115, nachádzajúcom sa v
4950.00
katastrálnom území Horný Štefanov, obec: Štefanov
na Oravou, okres: Tvdošín, zapísaný na LV č. 469
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/2 na pozemku trvalý trávny porast, s výmerou 142 m2, parcela
registra "E" č. 571, nachádzajúcom sa v katastrálnom 942.17
území Horný Štefanov, obec: Štefanov na Oravou,
okres: Tvdošín, zapísaný na LV č. 571
Spoluvlastnícky podiel s veľkosťou 1/2 na pozemku zastavaná plocha a nádvorie, s výmerou 145 m2,

Výťažok zo
speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok
tretej Zabezpečenie
osoby

Nie

Nie

Nie

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

247

Obchodný vestník 194/2019
Pozemok

Všeobecná
podstata

Konkurzy a reštrukturalizácie

parcela registra "E" č. 572/2, nachádzajúcom sa v
katastrálnom území Horný Štefanov, obec: Štefanov
na Oravou, okres: Tvdošín, zapísaný na LV č. 1264

Deň vydania: 08.10.2019

962.08

Nie

K089653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesana Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4633/67, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/247/2019 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam správcu o zapísaní pohľadávky doručenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok:
Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759
Prihláška pohľadávky: prihláška pohľadávky, prihlásená suma spolu 16,50 EUR
JUDr. Martin Kováčik, správca

K089654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bongilajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 505/56, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/243/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/243/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Mária Bongilajová, trvale bytom: Bratislavská 505/56, 010 01
Žilina, dátum narodenia: 20. 02. 1961, oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase
od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, alebo emailom na e-mailovú adresu: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca
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K089655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bongilajová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 505/56, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/243/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/243/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Mária Bongilajová, trvale bytom: Bratislavská 505/56, 010 01 Žilina,
dátum narodenia: 20. 02. 1961 (ďalej len "Dlžník") zverejňuje, že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na
trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25
7500 0000 0040 1253 2248.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K089656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Floriána 343 / 4, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/284/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/284/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Ján Baláž, trvale bytom: Námestie sv. Floriána 343/4, 013 03
Varín, dátum narodenia: 25. 02. 1951, oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase
od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, alebo emailom na e-mailovú adresu: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, 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

249

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

K089657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie sv. Floriána 343 / 4, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/284/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/284/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Ján Baláž, trvale bytom: Námestie sv. Floriána 343/4, 013 03 Varín,
dátum narodenia: 25. 02. 1951 (ďalej len "Dlžník") zverejňuje, že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na
trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25
7500 0000 0040 1253 2248.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K089658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Palkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok ,, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/291/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jaroslav Nižňanský, so sídlom kancelárie Oľga Palkovičová, trvale bytom: Ružomberok, 034 01
Ružomberok, dátum narodenia: 24. 07. 1995, oznamuje, že do konkurzného spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v dňoch pondelok až piatok v čase
od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese, alebo emailom na e-mailovú adresu: jaroslav.niznansky@jnc-legal.com.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca
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K089659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Palkovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružomberok ,, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jaroslav Nižňanský
Sídlo správcu:
Daniela Dlabača 28, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/291/2019 S1499
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca dlžníka: Oľga Palkovičová, trvale bytom: Ružomberok, 034 01 Ružomberok,
dátum narodenia: 24. 07. 1995 (ďalej len "Dlžník") zverejňuje, že v konkurze na majetok Dlžníka sa preddavok na
trovy konania na účel popierania pohľadávok podľa § 167l v spojení s § 32 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") skladá
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet správcu v banke Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK25
7500 0000 0040 1253 2248.

S pozdravom

Mgr. Jaroslav Nižňanský, správca

K089660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1952
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/932/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/932/2019
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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

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 Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/932/2019 zo dňa 26.09.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Magdaléna Radičová, nar.: 22. 03. 1952, trvale bytom Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár (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
Banská Bystrica No. 5OdK/932/2019, dated September 26th 2019, published in Commercial Journal No.
190/2019 on October 02th, 2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the debtor:
Magdaléna Radičová, date of birth: 22.03.1952, with domicile at Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár,
Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019 a zároveň bol týmto
dňom vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
This Decision of the District Court Banská Bystrica came into force on October 3rd, 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 Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, 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, Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, 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.
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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

K089661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 188/10A, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1952
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/932/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/932/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Magdaléna Radičová, nar.: 22. 03. 1952, trvale bytom Revolučná 188/10A,
987 01 Poltár, (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.,
Prof. Sáru 5
974 01 Banská Bystrica,
v úradných hodinách: pondelok - piatok od 08.00 hod do 14.00 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

K089662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poljaková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírová 8333/14, 960 01 Zvolen - Môťová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 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/567/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/567/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie 3. kola ponukového konania
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M správca dlžníka: Ivana Poljaková, nar. 23. 08. 1970, trvale bytom Mojmírová
8333/14, 960 01 Zvolen - Môťová, na majetok ktorého Okresný súd Banská Bystrica vyhlásil konkurz uznesením
sp. zn. 2OdK/567/2019 zo dňa 03.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 111/2019 dňa
11.06.2019, vyhlasuje podľa ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 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“) 3. kolo
ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, zaradeného do Súpisu majetku všeobecnej
podstaty pod položkami číslo 1. – 18. v súpisovej hodnote 1157,01 €.
1. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

44/2
4759 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
293
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/576
59,48 €
Hodnota určená odhadom správcu

2. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

44/3
74 m2
Orná pôda
V zastavanom území obce
293
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/576
0,93 €
Hodnota určená odhadom správcu

3. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

138/1
1765 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
293
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/576
22,06 €
Hodnota určená odhadom správcu
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4. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

138/3
1363 m2
Orná pôda
V zastavanom území obce
293
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/576
17,04 €
Hodnota určená odhadom správcu

5. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

75
925 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
317
Hronská Breznica
Hronská Breznica
32/960
9,25 €
Hodnota určená odhadom správcu

6. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

97
223 m2
Trvalý trávny porast
Mimo zastavaného územia obce
336
Hronská Breznica
Hronská Breznica
96/2880
0,30 €
Hodnota určená odhadom správcu

7. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

141/1
337 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
361
Hronská Breznica
Hronská Breznica
1/1
101,10 €
Hodnota určená odhadom správcu

8. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:

141/2
713 m2
Orná pôda
V zastavanom území obce
361

Deň vydania: 08.10.2019
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Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Hronská Breznica
Hronská Breznica
1/1
213,90 €
Hodnota určená odhadom správcu

9. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

277/1
7814 m2
Trvalý trávny porast
Mimo zastavaného územia obce
434
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/720
10,42 €
Hodnota určená odhadom správcu

10. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

277/2
259 m2
Trvalý trávny porast
Mimo zastavaného územia obce
434
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/720
0,35 €
Hodnota určená odhadom správcu

11. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

277/3
427 m2
Trvalý trávny porast
Mimo zastavaného územia obce
434
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/720
0,57 €
Hodnota určená odhadom správcu

12. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

278/1
343 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
434
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/720
3,43 €
Hodnota určená odhadom správcu

Deň vydania: 08.10.2019
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13. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

279
1723 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
434
Hronská Breznica
Hronská Breznica
24/720
17,23 €
Hodnota určená odhadom správcu

14. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

345/1
4047 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
450
Hronská Breznica
Hronská Breznica
96/2880
40,47 €
Hodnota určená odhadom správcu

15. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

345/2
1752 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
450
Hronská Breznica
Hronská Breznica
96/2880
17,52 €
Hodnota určená odhadom správcu

16. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

348
1352 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
452
Hronská Breznica
Hronská Breznica
96/288
135,20 €
Hodnota určená odhadom správcu

17. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:

349
1406 m2
Orná pôda

Deň vydania: 08.10.2019
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Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

Mimo zastavaného územia obce
452
Hronská Breznica
Hronská Breznica
96/288
140,60 €
Hodnota určená odhadom správcu

18. Pozemok
Parcelné číslo:
Výmera:
Druh pozemku:
Umiestnenie pozemku:
List vlastníctva:
Katastrálne územie:
Obec:
Spoluvlastnícky podiel:
Súpisová hodnota:
Poznámka:

446
36716 m2
Orná pôda
Mimo zastavaného územia obce
489
Hronská Breznica
Hronská Breznica
96/2880
367,16 €
Hodnota určená odhadom správcu

Deň vydania: 08.10.2019

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „ZÁVÄZNÁ PONUKA – 2OdK/567/2019 – SÚBOR 1 - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: Ing. Mgr.
Miroslav Šperka, LL.M, F. Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica tak, aby bola doručená najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
2. Na ponuky doručené správcovi po lehote alebo ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované
náležitosti správca nebude prihliadať.
3. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v ponukovom konaní. Všetky
náklady spojené s nadobudnutím majetku z konkurznej podstaty znáša nadobúdateľ.
4. 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.
5. V lehote do desiatich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu. V prípade, že záujemca, ktorého predložená ponuka bola vyhodnotená ako
najvýhodnejšia, tento kúpnu zmluvu v určenej lehote z dôvodu na strane záujemcu so správcom
neuzavrie, záujemca je povinný strpieť prepadnutie 20 % ním zloženej zálohy na kúpnu cenu v prospech
konkurznej podstaty titulom zmluvnej pokuty.
6. V lehote piatich pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom vráti správca
neúspešným záujemcom nimi zložené zálohy na kúpne ceny.
7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a má právo kedykoľvek aj bez
uvedenia dôvodu zrušiť ponukové konanie. Správca je oprávnený neprimerane nízky návrh kúpnej ceny
odmietnuť.
8. Ak správca neoznámi záujemcovi, že prijal jeho ponuku v stanovenej lehote, má sa za to, že jeho ponuka
nebola prijatá. Ak správca ani jednému zo záujemcov neoznámi, že jeho ponuka bola prijatá, má sa za to,
že správca uplatnil právo odmietnuť všetky cenové ponuky.
9. Bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: info@eubankrupt.sk alebo
telefonicky na čísle 0909 229 513.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. Podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu
v zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, miesto podnikania, IČO, zápis v príslušnom
zákonnom registri, telefonický a e-mailový kontakt na záujemcu, prípadne osobu, oprávnenú konať
v mene záujemcu, ak je záujemcom právnická osoba;
2. Označenie predmetu kúpy;
3. Návrh kúpnej ceny v eurách;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.
6. Musí byť vyhotovená písomne v slovenskom jazyku.
Prílohou záväznej ponuky budú:
1. V prípade právnickej osoby / FO podnikateľa: Originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného
alebo iného zákonného registra, nie staršieho ako jeden mesiac. V prípade, že ponuku podáva fyzická
osoba- nepodnikateľ: úradne osvedčenú fotokópiu dokladu totožnosti;
2. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100 % ponúkanej kúpnej sumy na účet správcu, č. ú: IBAN: SK83
7500 0000 0040 1984 9272. Správa pre prijímateľa / poznámka: 2OdK/567/2019. Záloha musí byť
pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný deň na predkladanie ponúk.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K089663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zápotočný Matej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenárska 1430 / 6, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/28/2011 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/28/2011
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

KONEČNÝ ROZVRH VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH VERITEĽOV
vypracovaný v zmysle ustanovenia § 101 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a § 49 vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Úpadca:

Matej Zápotočný, nar. 26.06.1962, trvale bytom Kamenárska 1430/6, 968 01 Nová Baňa

Spis. zn.: 2K/28/2011 S 1540

Správca: JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v Zozname správcov
vedenom MS SR pod číslo 1540

I. Všeobecná časť
II. Všeobecná podstata
Pohľadávka voči JUDr. Ladislavovi Mikeskovi

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Návrhom zo dňa 13.12.2011 adresovaným Okresnému súdu Banská Bystrica správca žiadal, aby tunajší súd
uložil JUDr. Ladislavovi Mikeskovi, súdnemu exekútorovi, IČO: 37 902 857, so sídlom Bellova 1555, 031 01
Liptovský Mikuláš povinnosť zaplatiť sumu 5 000,- Eur s príslušenstvom.
Vymáhaná suma predstavovala nárok na vydanie peňažných prostriedkov uhradených úpadcom v exekučnom
konaní EX 270/2010 vedenom JUDr. Ladislavom Mikeskom, ktoré ku dňu vyhlásenia konkurzu na majetok
úpadcu neboli exekútorom poukázané oprávnenému v exekučnom konaní.
Potom ako sa správca odvolal voči zamietavému Rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica, spis. zn.:
26Cbi/1/2012 zo dňa 10.05.2012 vydal Krajský súd v Banskej Bystrici Rozsudok, spis. zn.: 43CoKR/39/2012 zo
dňa 29.11.2012, ktorým zmenil rozhodnutie prvostupňového súdu a uložil JUDr. Ladislavovi Mikeskovi povinnosť
zaplatiť do konkurznej podstaty sumu 5 000,- Eur spolu s 9,25 % úrokom z omeškania ročne od 30.06.2011 do
zaplatenia.
Dovolanie JUDr. Ladislava Mikesku voči identifikovanému rozhodnutiu odvolacieho súdu bolo zamietnuté
Rozsudkom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, spis. zn.: 3Obdo/23/2013 zo dňa 24.02.2015.
JUDr. Ladislav Mikeska uhradil dlžnú istinu vo výške 5 000,- Eur spolu s príslušenstvom vo výške 671,58 Eur dňa
12.12.2012.
Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
5 671,58 Eur.
Pohľadávka voči Anne Zápotočnej
Návrhom zo dňa 10.09.2012 adresovaným Okresnému súdu Banská Bystrica správca žiadal, aby tunajší súd
uložil Anne Zápotočnej, trvale bytom Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa povinnosť zaplatiť sumu 2 520,- Eur.
Vymáhaná suma predstavovala nárok na zaplatenie primeraného protiplnenia za bezodplatné užívanie bytu
v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky matkou úpadcu Annou Zápotočnou, trvale bytom
Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa a to za obdobie 3 rokov pred vyhlásením konkurzu.
Okresný súd Žiar nad Hronom, spis. zn.: 4C/20/2013 zo dňa 14.08.2013 žalobu zamietol a toto rozhodnutie
prvostupňového súdu následne potvrdil aj Krajský súd v Banskej Bystrici svojím Rozsudkom, spis. zn.:
17Co/590/2013 zo dňa 26.02.2014.
Predmetnú pohľadávku správca zapísal do súpisu všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 165/2011 zo dňa
25.08.2011. Pohľadávka bola vylúčená zo súpisu majetku všeobecnej podstaty v zmysle oznámenia o vylúčení
publikovanom v OV č. 56/2019 zo dňa 20.03.2019.
Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
0,00 Eur.
Pohľadávka voči spoločnosti AutocentrumZápotočný s.r.o.
V súpise majetku všeobecnej podstaty publikovanom v OV č. 165/2011 zo dňa 25.08.2011 správca uviedol aj
pohľadávku voči spoločnosti AutocentrumZápotočný s.r.o., IČO: 36 641 537, so sídlom Školská 2, 968 01 Nová
Baňa, v nominálnej hodnote 12 600,- Eur, ktorá pohľadávka predstavovala nárok na zaplatenie primeraného
protiplnenia za bezodplatné užívanie nehnuteľností vo vlastníctve úpadcu za obdobie od 01.01.2010 do
vyhlásenia konkurzu, nakoľko bezodplatné užívanie predmetných nehnuteľností dlžníkom je možné subsumovať
pod právny úkon bez primeraného protiplnenia (§ 58 ZKR).
Správca k uvedenej súpisovej zložke majetku dlžníka priradil súpisovú hodnotu vo výške 0,- Eur.
Vzhľadom k nemajetnosti spoločnosti AutocentrumZápotočný s.r.o., ktorá nebola schopná splácať ani dohodnuté
nájomné v období po vyhlásení konkurzu a vychádzajúc z dostupných informácii, keďže spoločnosť ovládali blízke
osoby dlžníka, správca v záujme hospodárnosti a s cieľom vyhnúť sa nerentabilným výdavkom na vymáhanie
uvedenej pohľadávky súdnou cestou túto pohľadávku nevymáhal.
Spoločnosť AutocentrumZápotočný s.r.o. vstúpila dňa 15.03.2013 do likvidácie a následne bola zrušená z dôvodu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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že Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/67/2013 zo dňa 17. 01. 2014, ktoré nadobudlo
právoplatnosť dňa 01. 08. 2014 v spojení s uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 43CoKR/9/2014 zo
dňa 12. 06. 2014, súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka.
Pohľadávka bola vylúčená zo súpisu majetku všeobecnej podstaty v zmysle oznámenia o vylúčení publikovanom
v OV č. 56/2019 zo dňa 20.03.2019.
Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
0,00 Eur.
Nehnuteľnosti k.ú. Pokrývač (okres Dolný Kubín)
Správca následne doplnil súpis všeobecnej podstaty úpadcu o nové súpisové zložky majetku a to:
·

pozemok parcelné číslo KN - E 380, druh pozemku orná pôda, vo výmere 12 585 m2, nachádzajúci sa v
katastrálnom území Pokryváč, obec Pokryváč, okres Dolný Kubín, Slovenská republika, zapísaný na liste
vlastníctva č. 255, veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu 2/24;
Súpisová hodnota: 83,95 €

·

pozemok parcelné číslo KN - E 381, druh pozemku trvalé trávne porasty, vo výmere 593 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Pokryváč, obec Pokryváč, okres Dolný Kubín, Slovenská republika,
zapísaný na liste vlastníctva č. 255, pozemkovoknižná vložka č. 179, veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu 2/24;
Súpisová hodnota: 1,96 €

·

pozemok parcelné číslo KN - E 736, druh pozemku trvalé trávne porasty, vo výmere 2021 m2,
nachádzajúci sa v katastrálnom území Pokryváč, obec Pokryváč, okres Dolný Kubín, Slovenská republika,
zapísaný na liste vlastníctva č. 195, pozemkovoknižná vložka č. 41, veľkosť spoluvlastníckeho podielu
úpadcu 1/3;
Súpisová hodnota: 26,94 €

·

Pozemok parcelné číslo KN - E 737, druh pozemku trvalé trávne porasty, výmera 1528 m2, nachádzajúci
sa v katastrálnom území Pokryváč, obec Pokryváč, okres Dolný Kubín, Slovenská republika, zapísaný na
liste vlastníctva č. 228, pozemkovoknižná vložka č. 176, veľkosť spoluvlastníckeho podielu úpadcu 1/3;
Súpisová hodnota: 20,38 €

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo publikované v OV č. 164/2012 zo dňa 24.08.2012.
Listami zo dňa 15.10.2012 ponúkol správca vyššie identifikované spoluvlastnícke podiely na dotknutých
nehnuteľnostiach ostatným spoluvlastníkom zapísaným na príslušných listoch vlastníctva a to za kúpnu cenu
rovnajúca sa súpisovej hodnote príslušných spoluvlastníckych podielov. Žiadny z dotknutých spoluvlastníkov
nepristúpil k výkonu predkupného práva.
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam a nakoľko existoval dôvodný predpoklad, že náklady na speňaženie
uvedených nehnuteľností by pravdepodobne prevýšili možný výťažok zo speňaženia tohto majetku správca na
základe predchádzajúceho súhlasu zástupcu veriteľov vyššie identifikované súpisové zložky majetku vylúčil zo
súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Oznámenie o vylúčení predmetných súpisových zložiek bolo publikované v OV č. 174/2014 zo dňa 11.09.2014.
Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
0,00 Eur.
Dedičstvo
Dňa 11.09.2008 došlo JUDr. Bohuslavom Valachom, notárom k prejednaniu dedičstva po poručiteľovi Matejovi
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

262

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

Luptákovi, nar. 11.02.1936. Dedičstvo po poručiteľovi predstavovali nehnuteľnosti v kat. území Pokrývač (okres
Dolný Kubín) v príslušných spoluvlastníckych podieloch, ktorých všeobecná cena bola notárom určená na sumu
94,60 Eur.
Dedičstvo malo rovnakým dielom v 1/3 pripadnúť manželke poručiteľa a jeho dvom synom, vrátane úpadcu.
Keďže úpadca sa na neho pripadajúceho podielu bezodplatne vzdal v prospech manželky poručiteľa, matky
úpadcu – Anna Zápotočná, trvale bytom Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa, správca podal dňa 28.12.2011
návrh na určenie neúčinnosti právneho úkonu.
Konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod spis. zn.: 27Cbi/29/2011 bolo zastavené potom ako
správca vzal žalobu v celom rozsahu späť. Dôvodom späťvzatia žaloby bola úhrada všeobecnej ceny dedičstva
zodpovedajúcej prenechanému dedičskému podielu zo strany Anny Zápotočnej na účet úpadcu vedený správcom
dňa 26.04.2012.
Získané finančné prostriedky boli zapísané do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol publikovaný v OV č. 56/2019
zo dňa 20.03.2019.
Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
31,53 Eur.
Nájomné za užívanie bytu
Dňa 21.07.2011 uzatvoril správca zastupujúc úpadcu a jeho manželka ako vlastníci bytu č. 38 na ulici Nábrežná
18, Nová Baňa, v režime bezpodielového spoluvlastníctva manželov, nájomnú zmluvu s Annou Zápotočnou, trvale
bytom Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa ako nájomcom.
Predmetom zmluvu bol záväzok prenajímateľov prenechať nájomcovi do užívania predmetný byt č. 38 a to za
odplatu vo výške 140,- Eur, pričom každému z prenajímateľov prináleží polovica z dohodnutej sumy nájomného.
Na základe uvedenej zmluvy nájomca Anna Zápotočná plnila nasledovne:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma
suma

70,- Eur
74,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
70,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur
75,- Eur

za obdobie 07/2011,
za obdobie 08/2011,
za obdobie 09/2011,
za obdobie 10/2011,
za obdobie 11/2011,
za obdobie 12/2011,
za obdobie 01/2012,
za obdobie 03/2012,
za obdobie 04/2012,
za obdobie 05/2012,
za obdobie 06/2012,
za obdobie 07/2012,
za obdobie 08/2012,
za obdobie 09/2012,
za obdobie 10/2012,
za obdobie 11/2012,
za obdobie 12/2012,
za obdobie 01/2013,
za obdobie 02/2013,
za obdobie 03/2013,
za obdobie 04/2013,
za obdobie 05/2013,
za obdobie 06/2013,
za obdobie 07/2013,

uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené
uhradené

dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa
dňa

21.07.2011,
11.08.2011,
09.09.2011,
10.10.2011,
10.11.2011,
09.12.2011,
11.01.2012,
09.03.2012,
05.04.2012,
10.05.2012,
08.06.2012,
11.07.2012,
14.08.2012,
13.09.2012,
12.10.2012,
12.11.2012,
11.12.2012,
16.01.2013,
14.02.2013,
11.03.2013,
10.04.2013,
10.05.2013,
10.06.2013,
12.07.2013.
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Dňa 14.08.2013 v právnej veci žalobcu JUDr. Marián Pataj, SKP úpadcu Matej Zápotočný proti žalovanej Anne
Zápotočnej, trvale bytom Nábrežná 99/18, Nová Baňa o zaplatenie 2 520,- Eur vydal rozsudok, ktorým zamietol
žalobu správcu, ktorou tento vymáhal sumu 2 520,- Eur ako nárok na zaplatenie primeraného protiplnenia za
bezodplatné užívanie bytu v bezpodielovom spoluvlastníctve úpadcu a jeho manželky matkou úpadcu Annou
Zápotočnou, trvale bytom Nábrežná 99/18, 968 01 Nová Baňa a to za obdobie 3 rokov pred vyhlásením konkurzu
s odôvodnením, podľa ktorého „tvrdenia žalobcu, že úpadca bol v čase, pred vyhlásením konkurzu povinný
predchádzať úpadku, a teda predovšetkým nebol oprávnený uskutočňovať právne úkony bez primeraného
protiplnenia, a že prenechanie užívania vlastného bytu najbližšiemu príbuznému, a to matke, bezodplatne, treba
považovať za nesúladné konanie so Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, súd nepovažuje za správne.
V spoločnosti platia aj morálne pravidlá. Konanie úpadcu, ktorý prenechal byt vlastnej matke užívať bezodplatne,
súd považuje za morálne konanie a nie žiadne protiprávne konanie, ktoré by odporovalo nejakému zákonu.“
Od tohto času t.j. od augusta 2013 upustila Anna Zápotočná, trvale bytom Nábrežná 99/18, Nová Baňa od úhrady
nájomného za užívanie predmetného bytu.
Rozsudok Okresného súdu Žiar nad Hronom, spis. zn.: 4C/20/2013 zo dňa 14.08.2013 následne potvrdil
Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, spis. zn.: 17Co/590/2013 zo dňa 26.02.2014.
Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam správca nepristúpil k ďalšiemu vymáhaniu nájomného za užívanie
predmetného bytu voči Anne Zápotočnej, trvale bytom Nábrežná 99/18, Nová Baňa.
Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
1 789,- Eur.
Vyrovnací podiel
Uznesením Okresného súdu Žiar nad Hronom, spis. zn.: 12C/7/2012 zo dňa 02.05.2018 v konaní o vyporiadanie
bezpodielového spoluvlastníctva manželov bol schválený zmier strán sporu, v zmysle ktorého bol byt č. 38,
nachádzajúci sa na 10. poschodí, vchod č. 99 v bytovom dome so súpisným č. 99, postavený na pozemku parc.
č. 4453, na ulici Nábrežná 18, Nová Baňa zapísaný na LV č. 4712, k.ú. Nová Baňa prikázaný do výlučného
vlastníctva manželky úpadcu za protihodnotu vo výške 22 500,- Eur.
Súčasne bolo súdom schváleným zmierom dohodnuté, že manželka úpadcu preberá dlh strán sporu voči
veriteľovi UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky z titulu zmluvy
o hypotekárnom úvere č. 290/03 HYP uzavretej dňa 17.06.2003 a dodatku č. 1 k zmluve o hypotekárnom úvere č.
290/03 HYP uzatvoreného dňa 12.08.2003.
Príslušný spoluvlastnícky podiel úpadcu vo veľkosti ½ k predmetnému bytu č. 38 pôvodne tvoril majetkovú
podstatu zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky
a zabezpečoval prihlásenú pohľadávku z titulu zmluvy o hypotekárnom úvere č. 290/03 HYP uzavretej dňa
17.06.2003 a dodatku č. 1 k zmluve o hypotekárnom úvere č. 290/03 HYP uzatvoreného dňa 12.08.2003.
Súpis oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa UniCredit Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. pobočka
zahraničnej banky bol publikovaný v OV č. 165/2011 zo dňa 25.08.2011.
Vzhľadom k prevzatiu a následnej úhrade záväzku zo zabezpečenej pohľadávky oddeleného veriteľa UniCredit
Bank CzechRepublic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky manželkou úpadcu došlo k zániku oddelenej
podstaty tohto zabezpečeného veriteľa.
V dôsledku prikázania bytu č. 38 do výlučného vlastníctva manželky úpadcu súčasne nemohlo dôjsť k preradeniu
identifikovanej súpisovej zložky do súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Do súpisu všeobecnej podstaty bol však správcom zapísaný vyrovnací podiel zodpovedajúci hodnote
spoluvlastníckeho podielu úpadcu vo veľkosti 1/2 k bytu č. 38.
Oznámenie o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu oddelenej podstaty veriteľa UniCredit Bank
CzechRepublic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky bolo publikované v OV č. 56/2019 zo dňa
20.03.2019.
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o predmetný vyrovnací podiel bolo publikované v OV č. 56/2019 zo dňa
20.03.2019.
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Výťažok zo speňaženia vyššie identifikovanej súpisovej zložky majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
22 500,- Eur.
Celkový výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je 29 992,11 Eur.
B. Pohľadávky proti podstate
Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate tvorí prílohu tohto rozvrhu.
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate zahrnutých do tohto návrhu rozvrhu výťažku je 3 249,17
Eur.
Osobitou pohľadávkou proti podstate je odmena správcu z výťažku, ktorá nie je zahrnutá v predmetnom zozname
pohľadávok proti oddelenej podstate. Celková odmena správcu zo speňaženia jednotlivých súpisových zložiek
majetku tvoriacich všeobecnú podstatu je 3 120,18 Eur.
Spôsob výpočtu jednotlivých odmien správcu z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu je
uvedený v zozname pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Viaceré pohľadávky proti podstate vznikli v súvislosti s viacerými súpisovými zložkami majetku, tieto sú v súlade s
ustanovením § 87 ods. 5 zákona 7/2005 Z. z. v znení účinnom do 31.12.2011 pomerne rozpočítané medzi
dotknuté súpisové zložky majetku, v danom prípade medzi jednotlivé majetkové podstaty podľa ich vzájomnej
hodnoty vychádzajúc z hodnoty uvedenej v súpise. Ak je už súpisová zložka majetku speňažená, správca
vychádzal z hodnoty ešte nerozvrhnutého výťažku zo speňaženia.
Spôsob rozpočítania pohľadávok proti podstate medzi jednotlivé majetkové podstaty je uvedený v zozname
pohľadávok proti všeobecnej podstate.
II. Rozvrhová časť

Tabuľka č. 1 – Výpočet zostatku výťažku všeobecnej podstaty po odpočítaní zákonných položiek
Výpočtová položka

Hodnota položky

Výťažok speňaženia všeobecnej podstaty

29 992,11 €

·
·

z toho výťažok určený na rozvrhnutie nezabezpečeným veriteľom
z toho výťažok nerozvrhnutý

29 992,11 €
0€

Pohľadávky proti všeobecnej podstate

3 249,17 €

Osobitné pohľadávky proti podstate

3 120,18 €

Zostatok výťažku všeobecnej podstaty určený na rozvrhnutie (29 992,11 € - 3 249,17 € - 3 120,18 €)

23 622,76 €

Tabuľka č. 2 – Výpočet pomerného uspokojenia
Výpočtová položka

Hodnota položky

Výťažok všeobecnej podstaty určený na rozvrhnutie nezabezpečeným veriteľom

23 622,76 €

Výška prihlásených a zistených nezabezpečených pohľadávok veriteľov

376 969,48€

Výška prihlásených a zistených pohľadávok veriteľa: Tatra banka, a.s. – zabezpečených zabezpečovacím právom:

118 815,29 €
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z toho výška pohľadávky uspokojená na základe rozvrhu výťažku
oddelenej podstaty

111935,75 €

z toho výška pohľadávky, doposiaľ neuspokojená
6879,54 €

Celková suma nezabezpečených pohľadávok veriteľov

376 969,48€

Percentuálny pomer uspokojenia (23622,76 € /376969,48 € * 100)

6,266 %

Tabuľka č. 3 - Výpočet sumy určenej na uspokojenie každého nezabezpečeného veriteľa

Poradie
veriteľa

Výpočet
sumy
Prihlásená
Zistená
suma Zistená suma na uspokojenie
IČO celková
suma prihlásených
účel
nezabezpečeného
pohľadávok
pohľadávok
uspokojenia
veriteľa
a.s.,
IČO: 139,79 €
139,79 €
139,79 €
8,75

2.

Názov/meno,
sídlo/bydlisko,
veriteľa
Allianz – Slovenská poisťovňa,
Dostojevského rad 4, Bratislava,
00 151 700
ASTRA PNEU s.r.o., Mlynská dolina 2598/7,
Bratislava, IČO: 36 011 258
8 198,07 €

8 198,07 €

8 198,07 €

514,02

3.

Československá obchodná banka, a.s.,
Žižkova 11, Bratislava, IČO: 36 854 140
3 184,05 €

3 184,05 €

3 184,05 €

199,51

7 346,98 €

7 346,98 €

1.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Daňový úrad Žiar nad Hronom, Ul. SNP 132
Žiar nad Hronom (pôvodne Daňový úrad 7 346,98 €
Nová Baňa)

460,36

ELIT SLOVAKIA s.r.o., Kolmá 4, Bratislava,
IČO: 31 596 061
7 029,43 €
Národný holdingový fond s. r. o.,
Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 31 384 943 264 553,77 €
(pôvodne Fond fondov, s.r.o. – zmena
obchodného mena)
KOOPERATIVA
poisťovňa,
a.s.
ViennaInsuranceGroup, Štefanovičova 4, 280,90 €
Bratislava, IČO: 00 585 441
Róbert Košta, Lovča 98, 966 21 Lovča
21 701,14 €
LION CAR, s.r.o., Námestie Ľudovíta Štúra
31, Banská Bystrica, IČO: 36 053 961
53 633,27 €
Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1,
Nová Baňa, IČO: 00 320 897
1 689,05 €
JUDr. Ladislav Mikeska, súdny exekútor,
Bellova 1555, Liptovský Mikuláš, IČO: 37 6 927,14 €
902 857
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23,
Bratislava, IČO:31 361 081
4 720,89 €
Slovenská republika - Krajský súd v
Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 622,50 €
00 215 759
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a
10, Bratislava
2111,91 €
Stredoslovenská energetika,
a.s.,
Pri
Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO:36 403 008 361,42 €
Stredoslovenská vodárenská prevádzková
spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 13,06 €
Banská Bystrica, IČO: 36 644 030
Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3,

7 029,43 €

7 029,43 €

440,46

264 553,77 €

264 005,55 €

16 553,15

280,90 €

280,90 €

17,60

14 075,80 €

14 075,80 €

53 633,27 €

53 633,27 €

3360,66

1 689,05 €

1 689,05 €

105,84

0,00 €

0,00 €

0,00 €

4 720,89 €

4 720,89 €

295,81

622,50 €

622,50 €

39,00

2111,91 €

2111,91 €

123,33

361,42 €

0,00 €

0,00 €

13,06 €

0,00 €

0,00 €

881,99
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Bratislava, IČO: 00 686 930
14 160,62 €
UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A,
Bratislava, IČO:00 681 709
8 618,61 €
Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské
nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155
9 305,93 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
Panónska cesta 2, Bratislava, IČO: 35 671,42 €
937 874

Deň vydania: 08.10.2019

14 160,62 €

0,00 €

0,00 €

8 618,61 €

0,00 €

0,00 €

9 305,93 €

9 305,93 €

583,10

625,36 €

625,36 €

39,18

Schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov alebo jeho neschválenie je
potrebné doručiť na adresu príslušnej kancelárie správcu: JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8,
974 01 Banská Bystrica.
Vrátenie jedného rovnopisu návrhu konečného rozvrhu výťažku opatreného podpisom zástupcu veriteľov
na adresu kancelárie správcu: JUDr. Marián Pataj, so sídlom J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica, sa
považuje za schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku.
Ak zástupca veriteľov návrh konečného rozvrhu výťažku v lehote určenej Správcom neschváli, predloží
ho Správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú
časť výťažku Správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornúčasť výťažku Správca uschová a
vydá ju veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.
Podľa § 101 ods. 1 ZKR: „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.“

S úctou
JUDr. Marián Pataj
správca konkurznej podstaty úpadcu
Matej Zápotočný

K089664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonda Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovky 130, 962 25 Stará Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/887/2019 S1324
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/887/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Vladimír Gonda, nar. 08.
11. 1966, trvale bytom Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Vladimír
Gonda, s miestom podnikania Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, IČO: 43 574 611 (ďalej len "dlžník"),
oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/887/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
26.09.2019. Nasledujúcim dňom sa považuje konkurz na dlžníka vyhlásený. 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: Mgr. Peter Egry, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
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vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Vladimír Gonda, date of birth 08. 11. 1966, address Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, business
name Vladimír Gonda, s miestom podnikania Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, IČO: 43 574 611 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 5OdK/887/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published in Business Journal on 26th of September 2019. The bankruptcy procedure
was declared day after this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act
(hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period
of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee
to the address: Mgr. Peter Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, or in electonic form to trustee ́s electronic
mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be signed by
guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee after period
specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the
creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about the other
rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are available to
the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ́s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
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on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 30.09.2019
In Zvolen, 30th of September 2019
Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K089665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonda Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovky 130, 962 25 Stará Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/887/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/887/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Vladimír Gonda,
nar. 08. 11. 1966, trvale bytom Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Vladimír Gonda, s miestom podnikania Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, IČO: 43 574 611, v zmysle § 167l ods.
5 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za
primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov. Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN:
SK14 0900 0000 0050 8250 4095, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok dlžníka; poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.

K089666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gonda Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefanovky 130, 962 25 Stará Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/887/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/887/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Vladimír Gonda,
nar. 08. 11. 1966, trvale bytom Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom
Vladimír Gonda, s miestom podnikania Stará Huta 130, 962 25 Stará Huta, IČO: 43 574 611, oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.

K089667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajaková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/939/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/939/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Jarmila
Zajaková,narodená 12.02.1984, trvale bytom Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len "dlžník"),
oznamujem, že Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/939/2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa
01.10.2019. Nasledujúcim dňom sa považuje konkurz na dlžníka vyhlásený. 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: Mgr. Peter Egry, so
sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
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podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Jarmila Zajaková, date of birth 12.02.1984, address Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd
Banská Bystrica (District Court), No. 4OdK/939/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s
estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 01th of October 2019. The
bankruptcy procedure was declared day after this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the
bankruptcy trustee to the address: Mgr. Peter Egry, Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, or in electonic form to
trustee ́s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must
be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ́s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
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unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 02.10.2019
In Zvolen, 02th of October 2019
Mgr. Peter Egry, správca
Mgr. Peter Egry, trustee

K089668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajaková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/939/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/939/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Jarmila Zajaková,
narodená 12.02.1984, trvale bytom Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš, v zmysle § 167l ods. 5 zák. č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) za primeraného
použitia § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK14 0900 0000
0050 8250 4095, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok dlžníka; poznámka pre prijímateľa: označenie dlžníka a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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K089669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Jozef Nociar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športová 517/21, 99201 Modrý Kameň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/46/2016 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/46/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Mgr. Jozef Nociar, narodený 06.09.1967, bytom Športová
517/21, 992 01 Modrý Kameň, týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu.
I. Predmet ponukového konania :
1. Predmetom ponukového konania sú hnuteľné veci, ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
171/2016 zo dňa 06.09.2016 pod zn. K020439, v časti s označením „A. Hnuteľné veci“ pod položkami por. č. 3
až 15.
II. Podmienky ponukového konania :
1. Účastníci ponukového konania predložia svoje ponuky písomne, v zalepenej obálke s označením „Ponukové
konanie Nociar – neotvárať“. Miestom predkladania ponúk je kancelária správcu. Lehota na predkladanie ponúk je
14 dní od zverejnenia oznámenia o vyhlásení ponukového konania v Obchodnom vestníku. Pre účasť na
ponukovom konaní nie je potrebné zložiť zábezpeku.
2. Každý účastník ponukového konania je oprávnený predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk
predložených tým istým účastníkom, správca prihliada len na jednu ponuku účastníka obsahujúcu najvyššiu
ponúkanú cenu.
3. Obsahové náležitosti ponuky :
- identifikačné údaje účastníka a telefonický kontakt;
- označenie hnuteľnej veci (hnuteľných vecí), na ktorú sa ponuka vzťahuje;
- výšku ponúkanej ceny jednotlivo na každú hnuteľnú vec, spôsob jej uhradenia a splatnosť;
- dátum a podpis účastníka.
4. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť každú z predložených ponúk.
5. Úspešný účastník ponukového konania je povinný uhradiť celú kúpnu cenu pred podpisom kúpnej zmluvy.
6. Záujemcovia o vykonanie obhliadky musia oznámiť svoj záujem prostredníctvom e-mailu na adrese:
predaj.jakubco@gmail.com. Bližšie informácie o predmete predaja môžu záujemcovia získať výlučne v rámci
dohodnutého termínu obhliadky.
V Banskej Bystrici dňa 03.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K089670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zajaková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/939/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/939/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca úpadcu: Jarmila Zajaková,
narodená 12.02.1984, trvale bytom Boženy Němcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš, oznamuje, že účastníci konania
môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: 0905 828 060; spravca@egry.sk

K089671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Harvanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 629/5, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/112/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/112/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
Slovenská republika, ako správca dlžníka Viera Harvanová, dátum narodenia 29.08.1951, trvale bytom Paseka
629/5, 976 67 Závadka nad Hronom, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa zrušuje
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa ust. § 167v ods. 4 ZKR „[z]rušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu
ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
JUDr. Matúš Boľoš – správca
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K089672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gúgľava Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrecová 238 / 23, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Čipka
Sídlo správcu:
Partizánska 197, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/736/2019 S514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/736/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že podľa zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, podania vysvetlenia dlžníkom, ako aj zo zisťovania majetku
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu a
ktorý by mohol byť spísaný do súpisu konkurznej podstaty.

V Hnúšti, dňa 3. októbra 2019

JUDr. Ján Čipka, správca

K089673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vinohradnícka spoločnosť s. r. o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestská záhrada 5321, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 206 393
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2017 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu Vinohradnícka spoločnosť s.r.o., so sídlom Mestská záhrada
5321, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 36 206 393, týmto oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovne označenú pohľadávku :
Položka zoznamu pohľadávok : 13.1, veriteľ : ISONZO, a.s., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO : 35 871 334,
prihláška pohľadávky zo dňa 01.10.2019, celková prihlásená suma 2.819.624,66 eur.
Poučenie :
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť správca alebo veriteľ prihlásenej pohľadávky písomným podaním u
správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia. Pohľadávku možno
poprieť do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky. (§ 32 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 03.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K089674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berdys Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/927/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/927/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom kancelárie na adrese ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská
Bystrica, správca konkurznej podstaty dlžníka: Mário Berdys, nar. 10. 08. 1982, trvale bytom Pod Donátom
1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis.
zn.: 5OdK/927/2019, týmto podľa § 32 ods. 7 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení, zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je
vedený v banke: Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: SK86 5600 0000 0039 7768 2002
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32 ods. 3, 5 a 7 ZKR:
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11,
13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD.
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berdys Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/927/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/927/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Mário Berdys, nar. 10. 08.
1982, trvale bytom Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese:
ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, počas stránkových hodín v dňoch pondelok-piatok v čase od 9.00 hod.
do 15.30 hod. Žiadosti do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na čísle telefónu:048/4126010.
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD., správca

K089676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berdys Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Muránska Matušková, PhD
Sídlo správcu:
Ul. prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/927/2019 S680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/927/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Text: V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Mário Berdys, nar.
10. 08. 1982, trvale bytom Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/927/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.190/2019 dňa 02.10.2019.
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. Gabriela
Muránska Matušková, PhD., so sídlom ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica alebo elektronicky do jeho
elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho
prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického
podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a
musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii
na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v
postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných
náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana
uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha
to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej
vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Mário Berdys, born 10. 08. 1982, Pod Donátom 1375/4, 965 01 Žiar nad Hronom (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 5OdK/927/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published in Business Journal number 190/2019 on 02.10.2019. 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 bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee
to the address: JUDr. Gabriela Muránska Matušková,PhD., so sídlom ul.Prof.Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica or
in electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with
its attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve
the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such
creditor, however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in
the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
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b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr.Gabriela Muránska Matušková,PhD.
správca (trustee)

K089677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AMI DESIGN spol.s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Ves 119 / 0, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 730 602
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/11/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/11/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Richard Konta, správca úpadcu AMI DESIGN spol. s r.o., so sídlom 967 01 Kremnica, Horná Ves 119,
IČO: 36 730 602, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK48 7500 0000 0040 2346 0630.
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.
JUDr. Richard Konta, správca

K089678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Janovce 183, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/656/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/656/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Motorové vozidlo
Por.
Druh
číslo

1

motorové
vozidlo

Popis

Dátum prvej
Stav
evidencie

HYUNDAI
ACCENT,
VIN:
KMHCG51VP5U247435,
farba:
2008
STRIEBORNÁ METALÍZA SVETLÁ, diesel,
počet najazdených km 84 718

Súpisová
hodnota
EUR

pojazdné 2000,00

Dôvod
zapísania
súpisu

Deň
do zapísania do Miesto
súpisu

majetok úpadcu
podľa §67 ods. 03.10.2019
1 a) ZKR

JUDr. Richard Konta, 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

281

bydlisko
dlžníka

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

K089679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štvrť M. R. Štefánika 2414 / 9, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Bako
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/670/2019 S1647
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/670/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 29.05.2019, ako aj šetrenia majetku, ktoré vykonal správca v súlade s ust.
§ 166i zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, dlžník nie je vlastníkom žiadneho
majetku.

Nakoľko konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca v súlade s ust. §167v odst.1 zák.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
František Baláž, nar. 07.01.1961, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika 2414/9, 984 01 Lučenec sa končí.

Podľa ust. §167v odst.1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka František Baláž, nar. 07.01.1961, trvale bytom Štvrť M. R. Štefánika
2414/9, 984 01 Lučenec zrušuje.

JUDr. Jaroslav Bako, správca

K089680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikulová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanská ulica 342/17 342/17, 962 37 Kováčová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/481/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/481/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu po splnení rozvrhu výťažku

Mgr. Martina Vaculčíková, sídlo kancelárie: Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zapísaná
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v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1925, správca dlžníka:
Zuzana Mikulová, nar.: 25.06.1977, trvale bytom: Slovanská ulica 342/14, 962 37 Kováčová.
Dňa 30.08.2019 správca zverejnil v OV pod č. 167/2019 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po splnení konečného rozvrhu výťažku správca v zmysle §167v ods. 1 ZKR,
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Zuzana Mikulová, nar.: 25.06.1977,
trvale bytom: Slovanská ulica 342/14, 962 37 Kováčová.

V Banskej Bystrici, dňa 03.10.2019
Mgr. Martina Vaculčíková

K089681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pištoľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/928/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/928/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mário Keleti, ako správca dlžníka Mária Pištoľová, nar. 17.03.1962, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese ul. Hlavná 36, Hnúšťa,
v pracovných dňoch pondelok až piatok od 08.00 hod. – do 11.30 hod. a od 12.00 hod. – do 15.00 hod. Žiadosti
o zápise do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu,
emailom na adrese: mario.keleti@pmxmail.sk, alebo na telefónnom čísle: 047 542 41 51.
JUDr. Mário Keleti, správca

K089682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pištoľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 429/22, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/928/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/928/2019
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 Mária Pištoľová,
nar. 17.03.1962, bytom Hronská 429/22, 976 46 Valaská, /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp. zn.: 5OdK/928/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustees of the bankrupt: Mária Pištoľová, birt. 17.03.1962, adress Hronská 429/22, 976 46 Valaská /hereinafter
only „the Bankrupt“/, our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No.
5OdK/928/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 02.10.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 2th of Okt. 2019. The bankruptcy 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 základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise na adresu
správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa, 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
prihlášky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienok, 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 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 Restrukcturalization 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 in to the truste to the adress: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa,
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 filfillment 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 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 on e claim, a summarization of the registration 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, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom tlačive,
nebudú podpísané a datované, nebude k nim predložený súhrnný prehľad /viac pohľadávok/, alebo znalecký
posudok /nepeňažné pohľadávky/ alebo nebudú doručené v stanovenej lehote, sa v konkurze neprihliada.
Neprihlásené vecné právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca ani súd nie sú povinný
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 or a summary will not be added /more claims/ or an expert opinion /non –
financial claim/ or will not be delivered in time will not be considered as claims in the bankruptcy. Non registred
security rights lapse after the registration period a lapses. 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 § 30 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 30 of the BRA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
JUDr. Mário Keleti, správca/truste of the bankrupt

K089683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/946/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/946/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka: Dezider Berky, nar. 15.01.1953,bytom Veľká nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad Ipľom ,
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 .
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

K089684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Berky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/946/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/946/2019
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 :, Dezider
Berky,nar. 15.01.1953,bytom Veľká nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad Ipľom oznamujem, že uznesením
Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/946/2019 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: : Dezider Berky,nar. 15.01.1953,bytom Veľká nad Ipľom 254, 985 32 Veľká nad
Ipľom , / hereinafter only ,, the Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in
Banská Bystrica, No. 2OdK/946/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019
.Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
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This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 3. October 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 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
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 03.10.2019
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, truste of the bankrupt
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K089685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Očenáš Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Balkán 1759/37, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/336/2019 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/336/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Juraj Očenáš, nar. 09. 01. 1988, trvale bytom Balkán 1759/37, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod
obchodným menom: Juraj Očenáš, s miestom podnikania: Balkán 1759/37, 960 01 Zvolen, IČO: 50
214 144 týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka: Juraj Očenáš,
nar. 09. 01. 1988, trvale bytom Balkán 1759/37, 960 01 Zvolen, podnikajúci pod obchodným menom: Juraj
Očenáš, s miestom podnikania: Balkán 1759/37, 960 01 Zvolen, IČO: 50 214 144, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.

K089686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schmidt Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Harmanec 22, 976 03 Harmanec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alena Gregorová
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/639/2018 S1347
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/639/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Alena Gregorová, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1347, správca
dlžníka: Peter Schmidt, nar. 10. 10. 1964, trvale bytom Harmanec 22, 976 03 Harmanec, korešpondenčná
adresa: Harmanec 17, 976 03 Harmanec týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka: Peter
Schmidt, nar. 10. 10. 1964, trvale bytom Harmanec 22, 976 03 Harmanec, korešpondenčná adresa:
Harmanec 17, 976 03 Harmanec, končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Mgr. Alena Gregorová, správca v.r.
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K089687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 71 71, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/944/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/944/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka Róbert Farkaš, nar. 22. 11. 1970, trvale bytom Lúčna 1473/17, 984 01 Lučenec, oznamuje
účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Partizánska 15, 985 11 Halič, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
14,30 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0917 742 591 .
V Haliči dňa 03.10.2019
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K089688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 71 71, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/944/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/944/2019
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 Róbert Farkaš,
nar. 22. 11. 1970, trvale bytom Lúčna 1473/17, 984 01 Lučenec, ďalej len úpadca /, oznamujem, že
uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.: 2OdK/944/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
Róbert Farkaš, nar. 22. 11. 1970, trvale bytom Lúčna 1473/17, 984 01 Lučenec, /hereinafter only ,, the
Bankrupt “/ , our duty is to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica,
No.2OdK/944/2019 bankruptcy was declared on the Bankruptś estate.
Konkurz bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu dňa 03.10.2019
This resolution of the Discrit Court Banská Bystrica was published on 03--rd of October 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 v jednom rovnopise na Okresný súd v Banskej
Bystrici , Skuteckého 28, 975 59,Banská Bystrica, Slovenská republika, k sp. zn.: 2OdK/944/2019 a v jednom
rovnopise na adresu správcu: Ing. Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 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 in one copy in the District Court Banská Bystrica/ Okresný súd Banská Bystrica /, Skuteckého 28,
975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.2OdK/944/2019 and in one copy to the truste to the adress:
Naďa Bôžiková, Partizánska 15, 985 11 Halič, Slovakia. 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
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 Haliči dňa 03.10.2019
Ing. Naďa Bôžiková, správca (Debtor´s trustee)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 71 71, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/944/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/944/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Ing. Naďa Bôžiková, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR pod číslom S 1530, so sídlom
kancelárie Partizánska 15, 985 11 Halič, ako konkurzný správca dlžníka Róbert Farkaš, nar. 22. 11. 1970, trvale
bytom Lúčna 1473/17, 984 01 Lučenec, (ďalej len „Úpadca“), týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.

Číslo účtu: 2925854066/1100

Vedený v Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška kaucie: 350,- EUR

Doplňujúce údaje ( poznámka):
2OdK/944/2019- kaucia

V Haliči, dňa 03.10.2019
Ing. Naďa Bôžiková
správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4308 / 11, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1999
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/655/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/655/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, správca majetku dlžníka Pavol Bartoš,
nar. 14.01.1999, trvale bytom Na Hrbe 4308/11, 974 11 Banská Bystrica (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 dlžníka Pavol Bartoš, nar. 14.01.1999, trvale bytom Na Hrbe 4308/11, 974 11 Banská Bystrica
na Okresnom súde Banská Bystrica pod spis. zn. 2OdK/655/2019.
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 vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
JUDr. Peter Škrabák
správca

K089691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 170 429
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2018 S 515
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/19/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

4K/19/2018 JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2, správca
úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o., Kynceľová č. 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 170 429 Oznámenie o
ponukovom konaní - II. kolo - JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul.
M. R. Štefánika č. 2, správca úpadcu v Ypsilon PMT, s.r.o., Kynceľová č. 41, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do oddelenej konkurznej podstaty na základe
uloženého záväzného pokynu na speňaženie majetku tvoriaceho oddelenú podstatu formou ponukového
konania veriteľom: VOLSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava,
IČO: 31 341 438 zo dňa 15. 8. 2019. Jedná sa o súpisovú položku: motorové vozidlo Škoda FABIA, ev.
číslo BB 661 FE, farba červená metalíza, rok výroby 2016, súpisová hodnota majetku: 9.701,27 EUR.
Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí obsahovať: Identifikáciu záujemcu, ponuku
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

291

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

kúpnej ceny v eurách, uvedenie, že sa vzťahuje na predmet speňaženia, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s
podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom. Záväzná ponuka záujemcu musí byť
doručená včas na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením
„KONKURZ - Ypsilon PMT, s.r.o. „v konkurze“, Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica - ZÁVAZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ „. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Lehota na
predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je
ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú
ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na
základe splnomocnenia, správca neprihliada. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť obhliadok predmetu
predaja po dohode so správcom. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou
navrhovanou kúpnou cenou pre dané kolo. Ponúknutá kúpna cena pre II. kolo ponukového konania musí
predstavovať minimálne 60% súpisovej hodnoty. V prípade, ak dôjde k stretu rovnakých ponúk
najvyšších navrhovaných ponukových cien dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne správca žrebom
o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu. Správca je oprávnený odmietnuť z
dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky. JUDr. Pavel Vrška správca Vo Veľkom Krtíši, dňa 3.
októbra 2019
K089692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu:

2K/3/2018

Spis. značka správcovského spisu:

2K/3/2018 S1812

Úpadca:

BBK AGRO, s.r.o.

Sídlo:

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

44 095 066

Dátum a čas konania zasadnutia:

24.09.2019 o 10.00 hod.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Udelenie súhlasu so zaradením výdavku do evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate
veriteľa Mediačné Centrum SR, s.r.o.
Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Jozef Varga, bytom Nitrianska 2, 903 01 Senec – písomné hlasovanie zo
dňa 24.09.2019
2. Člen veriteľského výboru: Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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47 234 776 - písomné hlasovanie zo dňa 24.09.2019
3. Člen veriteľského výboru: SYNERGUS s. r. o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47
561 611 - písomné hlasovanie zo dňa 24.09.2019
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Udelenie súhlasu so zaradením výdavku do evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate
veriteľa Mediačné Centrum SR, s.r.o.
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán udeľuje správcovi konkurznej podstaty majetku úpadcu BBK
AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 44 095 066 v zmysle ustanovenia §
82 a nasl. zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
súhlas so zaradením faktúry č. 20190418, zo dňa 13.08.2019, so splatnosťou dňa 27.08.2019, v celkovej
výške 13.566,14 € s DPH do evidencie pohľadávok proti oddelenej podstate veriteľa Mediačné Centrum
SR, s.r.o.“.
Hlasovanie č. 1:
ZA:

2

PROTI:

0

ZDRŽAL:

1

Uznesenie č. 1: prijaté
V zmysle ust. § 38 ods. 2, tretia veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru.
Príloha:
Písomné hlasovania členov veriteľského výboru:
Príloha č. 1 – Jozef Varga
Príloha č. 2 – Weis & Partners s.r.o.
Príloha č. 3 - SYNERGUS s. r. o.
V Bratislave, dňa 24.09.2019
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru – Jozef Varga
Za správnosť: Jozef Varga

K089693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 170 429
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Vrška
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 2, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4K/19/2018
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Okresný súd Banská Bystrica
4K/19/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

4K/19/2018 JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom 990 01 Veľký Krtíš, ul. M. R. Štefánika č. 2, správca
úpadcu: Ypsilon PMT, s.r.o., Kynceľová č. 41, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 48 170 429 Oznámenie o
ponukovom konaní - I. kolo - JUDr. Pavel Vrška, správca so sídlom kancelárie 990 01 Veľký Krtíš, ul.
M. R. Štefánika č. 2, správca úpadcu v Ypsilon PMT, s.r.o., Kynceľová č. 41, 974 01 Banská Bystrica
vyhlasuje ponukové konanie na predaj majetku patriaceho do všeobecnej konkurznej podstaty na základe
uloženého záväzného pokynu veriteľského výboru č. 01/2019 zo dňa 13. 9. 2019 na speňaženie majetku
tvoriaceho všeobecnú podstatu formou ponukového konania veriteľom: Súpisová položka:1 paletový
vozík počet: 3 kusy súpisová hodnota majetku za 1 kus: 208 € súpisová hodnota majetku celkom: 624 €
Súpisová položka: 2 stolička do jedálne počet: 6 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 15,80 € súpisová
hodnota majetku celkom: 94,80 € Súpisová položka: 3 šatníková skriňa dvojdverová počet: 5 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 87 € súpisová hodnota majetku celkom: 435 € Súpisová položka: 4 Pokl. box
bez pohybového pásu počet: 5 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 1 106,40 € súpisová hodnota majetku
celkom: 5 532 € Súpisová položka: 5 regálová zostava počet: 5 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 3
186,03 € súpisová hodnota majetku celkom: 15 930,15 € Súpisová položka: 6 nákupný kôš na kolieskach
počet: 25 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 15,50 € súpisová hodnota majetku celkom: 387,50 €
Súpisová položka: 7 nákupný kôš dvojrúčkový počet: 40 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 1,60 €
súpisová hodnota majetku celkom: 64 € Súpisová položka: 8 podjazd pod košíky počet: 1 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 17,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 17,00 € Súpisová položka: 9 stojan
na cenovky počet: 6 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 18,20 € súpisová hodnota majetku celkom:
109,20 e Súpisová položka: 10 drôtený kôš akciový o rozmeroch 530x380 mm počet: 15 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 19,20 € súpisová hodnota majetku celkom: 288 € Súpisová položka: 11 box na
pečivo drevený počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 65,00 € súpisová hodnota majetku celkom:
130,00 € Súpisová položka: 12 kôš výstavný s klobúkom 40/50x70 mm počet: 6 súpisová hodnota
majetku za 1 kus: 49,77 € súpisová hodnota majetku celkom: 298,62 Súpisová položka: 13 trezorová
skriňa kovová počet: 4 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 700,00 € súpisová hodnota majetku celkom:
2 800,00 € Súpisová položka: 14 stupienok twingo počet: 4 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 46,55 €
súpisová hodnota majetku celkom: 186020 € Súpisová položka: 15 poštová schránka veľká počet: 3
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 95,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 285,00 € Súpisová
položka: 16 stolička do kasy počet: 6 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 33,00 € súpisová hodnota
majetku celkom: 198,00 € Súpisová položka: 17 otočný stojan na prospekty počet: 5 súpisová hodnota
majetku za 1 kus: 133,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 665,00 € Súpisová polož lka: 18 nákupný
vozík 80 l počet: 4 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 76,50 € súpisová hodnota majetku celkom:
306,00 € Súpisová položka: 19 chladnička FK 5440 počet: 8 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 665,00
€ súpisová hodnota majetku celkom: 5 320,00 € Súpisová položka: 20 váha kontrolná počet: 1 súpisová
hodnota majetku za 1 kus: 185,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 185,00 € Súpisová položka: 21
mraznička SB400 počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 433,00 € súpisová hodnota majetku
celkom: 433,00 € Súpisová položka: 22 váha kontrolná počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus:
103,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 103,00 € Súpisová položka: 23 mraznička G5216 20 001
počet: 3 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 719,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 157,00 €
Súpisová položka: 24 nerezový stôl počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 410,00 € súpisová
hodnota majetku celkom: 820,00 € Súpisová položka: 25 stôl umývací počet: 1 súpisová hodnota
majetku za 1 kus: 358,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 358,00 € Súpisová položka: 26 umývací
stôl s poličkou počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 401,00 € súpisová hodnota majetku celkom:
802,00 € Súpisová položka: 27 hydraulický lis ORWAK počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 3
213,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 3 213 00 € Súpisová položka: 29 mraziaca vitrína NF počet:
1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 918,33 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 918,33 Súpisová
položka: 30 chladiaca vitrína Orion Plug počet: 3 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 526,33 €
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súpisová hodnota majetku celkom: 7 578,99 € Súpisová položka: 31 chladiaca vitrína Orion Plug počet:
1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 593,07 € súpisová hodnota majetku celkom: Súpisová položka:
32 chladiaca vitrína Albatros plug počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 587,33 € súpisová
hodnota majetku celkom: 2 587,33 € Súpisová položka: 33 chladiaca vitrína Orion Plug počet: 3
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 593,06 € súpisová hodnota majetku celkom: 7 779,18 € Súpisová
položka: 34 chladiaca vitrína Albatros plug počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 654,06 €
súpisová hodnota majetku celkom: 2 654,06 € Súpisová položka: 35 mraziaca vitrína NF 5000G počet: 1
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 985,06 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 985,06 € Súpisová
položka: 36 chladiaca vitrína Orion Plug počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 618,00 €
súpisová hodnota majetku celkom: 5 236,00 € Súpisová položka: 37 chladiaca vitrína Albatros plug
počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 679,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 679,00 €
Súpisová položka: 38 mraziaca vitrína NF 5000G počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 3 010,00
€ súpisová hodnota majetku celkom: 3 010,00 € Súpisová položka: 39 chladiaca vitrína Orion Plug
počet: 2 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 617,91 € súpisová hodnota majetku celkom: 5 235,82 €
Súpisová položka: 40 chladiaca vitrína Albatros plug počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2
678,91 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 678,91 € Súpisová položka: 41 klimatizácia počet: 1
súpisová hodnota majetku za 1 kus: 2 276,00 € súpisová hodnota majetku celkom: 2 276 00 € Súpisová
položka: 42 tangram softvér počet: 1 súpisová hodnota majetku za 1 kus: 4 334,00 € súpisová hodnota
majetku celkom: 4 334,00 € Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí obsahovať:
Identifikáciu záujemcu, ponuku kúpnej ceny v eurách, uvedenie, že sa vzťahuje na predmet speňaženia,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom. Záväzná ponuka
záujemcu musí byť doručená včas na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke opatrenej výrazným
označením „KONKURZ - Ypsilon PMT, s.r.o. „v konkurze“, Kynceľová 41, 974 01 Banská Bystrica ZÁVAZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ „. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať. Lehota na predkladanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a
záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len
jednu záväznú ponuku. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo záujemcom, ale osobou
konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada. Záujemcovia o kúpu sa môžu zúčastniť
obhliadok predmetu predaja po dohode so správcom. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať
ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou pre dané kolo. Ponúknutá kúpna cena pre I. kolo
ponukového konania musí predstavovať minimálne 100% súpisovej hodnoty. V prípade, ak dôjde k
stretu rovnakých ponúk najvyšších navrhovaných ponukových cien dvoch alebo viacerých záujemcov,
rozhodne správca žrebom o tom, ponuka ktorého záujemcu bude považovaná za najvýhodnejšiu. Správca
je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky. JUDr. Pavel Vrška správca
Vo Veľkom Krtíši, dňa 3. októbra 2019
K089694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BBK AGRO, s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 095 066
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
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Spis. značka súdneho spisu:

2K 3/2018

Spis. značka správcovského spisu:

2K 3/2018 S1812

Úpadca:

BBK AGRO, s.r.o. „v konkurze“

Sídlo:

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

IČO:

44 095 066

Dátum konania zasadnutia:

03.10.2019

Deň vydania: 08.10.2019

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1. Udelenie súhlasu so speňažením majetku úpadcu zaradeným do súpisu všeobecnej podstaty.
Prítomní:
1. Predseda veriteľského výboru: Jozef Varga, bytom Nitrianska 2, 903 01 Senec – písomné hlasovanie zo
dňa 03.10.2019
2. Člen veriteľského výboru: Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO:
47 234 776 - písomné hlasovanie zo dňa 03.10.2019
3. Člen veriteľského výboru: SYNERGUS s. r. o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47
561 611 - písomné hlasovanie zo dňa 03.10.2019
Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Udelenie súhlasu so speňažením majetku úpadcu zaradeným do súpisu všeobecnej podstaty.
Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor ako príslušný orgán ukladá správcovi konkurznej podstaty na majetok úpadcu BBK
AGRO, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom 974 11 Banská Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 44 095 066 v zmysle
ustanovenia § 83 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 92 ods. 1 písm. e) zákona č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov záväzný pokyn speňažiť majetok zapísaný
do súpisu všeobecnej podstaty úpadcu, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 194/2018 dňa 08.10.2018,
a to pod poradovým číslom 3. súpisovú zložku majetku - hnuteľnú vec - čelný vysokozdvižný vozík
JUNGHEINRICH, TFG20AG291ZT, VIN: 746291381, približný rok výroby: 1996, spoluvlastnícky podiel
úpadcu 1/1 so súpisovou hodnotou vo výške 500 Eur, a to formou priameho predaja – uzatvorenia kúpnej
zmluvy so záujemcom SILVER CREEK s.r.o., so sídlom Železničná 1365/30A, 905 01 Senica, IČO: 52 042
821, za kúpnu cenu vo výške 1.500 € bez DPH.“
Hlasovanie č. 1:
ZA:

3

PROTI:

0

ZDRŽAL:

0

Uznesenie č. 1: prijaté
V zmysle ust. § 38 ods. 2, tretia veta zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov
prítomných členov veriteľského výboru.
Príloha:
Písomné hlasovania členov veriteľského výboru:
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Príloha č. 1 – Jozef Varga
Príloha č. 2 – Weis & Partners s.r.o.
Príloha č. 3 - SYNERGUS s. r. o.
V Bratislave, dňa 03.10.2019
Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru – Jozef Varga

K089695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brozman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 57, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1961
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/924/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/924/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca dlžníka:
Dušan Brozman, Švermova /57, 974 04 Banská Bystrica, IČO: /r.č.: / nar.: 23.08.1961, v zmysle § 167l ods. 5
ZKR za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK13 0900
0000 0051 5416 7519, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; špecifický symbol: 984; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva debt solutions, k.s., správca Dušan Brozman

K089696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brozman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 57, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1961
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/924/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/924/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241, správca úpadcu:
Dušan Brozman, Švermova 57, 974 04 Banská Bystrica, nar.: 23.08.1961, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@tkak.sk

K089697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brozman Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 57, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1961
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/924/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/924/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Dušan Brozman,
Švermova /57, 974 04 Banská Bystrica, nar.: 23.08.1961 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením, ktoré
vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/924/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 27.09.2019 . Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka
sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO:
52 193 241, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
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republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Dušan Brozman, Švermova /57, 974 04 Banská Bystrica, born.: 23.08.1961 (hereinafter referred to
as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica (District
Court), No. 2OdK/924/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the
District Court was published in Business Journal on 27 th 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 bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: insolva debt solutions, k.s., so sídlom Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 52 193 241 or in
electonic form to trustee´s electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its
attachments must be signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the
application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor,
however, may not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to
provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted
on a prescribed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he
prescribed forms are available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
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unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 03.10.2019
In Zvolen, 3rd of October 2019
insolva debt solutions, k.s., správca
insolva debt solutions, k.s., trustee

K089698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1984
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Trhová 992/1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/930/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/930/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Milan Zvara, nar. 13. 04. 1984, trvale bytom Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Trhová 992/1, 960 01 Zvolen v úradných hodinách od 8.00
hod. do 15.00 hod (obedná prestávka 11:30 – 12:30). Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu možno podávať písomne na e-mailovu adresu: marek.simoncic@gmail.com, alebo na čísle mobilného
telefónu:00421 911 682 233.
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kancelárie

K089699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gašpar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová 2938/15, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/279/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/279/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Ivan Gašpar, dátum narodenia 24.07.1982, trvale bytom Agátová
2938/15, 962 21 Lieskovec, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok vedeného v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka, bola dňa 03.10.2019 zapísaná
nezabezpečená pohľadávka veriteľa Obec Lieskovec, so sídlom na ulici Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec,
Slovenská republika, IČO: 00 647 861, ktorej prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 7., v celkovej sume 80,00 EUR (istina: 80,00 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K089700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/925/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/925/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca dlžníka: Miroslav
Kmeť , A. Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: /r.č.: / nar.: 01.08.1987, v zmysle § 167l ods. 5 ZKR
za primeraného použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „ZKR“) oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na IBAN: SK30 0900 0000 0004
3516 1057, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; špecifický symbol: 985; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie
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veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
SKP, k.s., správca Miroslav Kmeť

K089701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/925/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/925/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, správca úpadcu: Miroslav
Kmeť , A. Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom, nar.: 01.08.1987, oznamuje, že účastníci konania môžu
nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod. Termín
nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 045 202 89 44

Kontakt: e-mail: office@skpks.sk

K089702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeť Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A.Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/925/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/925/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Miroslav Kmeť , A.
Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom, nar.: 01.08.1987 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že Uznesením,
ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/925/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. Toto
uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 28.09.2019 . Týmto dňom bol vyhlásený
konkurz dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka
sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom
rovnopise u správcu na adrese: SKP, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO:
44 915 691, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
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Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania
pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú
zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne
neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada
ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Účastník konkurzného konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi,
ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo
osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho
istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich
v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem
všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa
strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých
povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa
prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový
poriadok).Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848
zo dňa 20.05.2015.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee
of the debtor Miroslav Kmeť , A. Dubčeka 370/21, 965 01 Žiar nad Hronom, born.: 01.08.1987 (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the Okresný súd Banská Bystrica
(District Court), No. 4OdK/925/2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution
of the District Court was published in Business Journal on 28 th 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 bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: SKP, k.s., Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, IČO: 44 915 691, or in electonic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. he prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
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https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor,
b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the
claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1
BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall
be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application
according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the
claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to
the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank
or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of
limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6
BRA). A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is
payable in its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee
without undue delay secures the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim
against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets.
Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the
property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his
claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (Section 167l (2) BRA).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor, who
does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is obliged to determine his
representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the determination of
the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing them in the
Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic
registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they
were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay,
if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which the claim was
alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2
BRA). A party to the insolvency proceedings has the right to dispute to bias against the judge hearing the case
and to decide whether there may be reasonable doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents
or persons involved in the proceeding, and not later than the expiration The deadlines for the lodging the claims.
The objections received later, the repeated objections for the same reason, if the supreme court has already ruled
on them, and on the objections concerning only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge
in the present case, the court disregards. In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the
reason for which the judge is to be excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion
has learned and the evidence to prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A
submission that does not meet the requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the
submission is not handed over to the supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). This notice refers to
the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the Slovak Republic
according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
Vo Zvolene, dňa 03.10.2019
In Zvolen, 3rd of October 2019
SKP, k.s., správca
SKP, k.s., trustee

K089703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Koška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 5941/64, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1980
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/307/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/307/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 27.03.2019, sp. zn. 5OdK/307/2019
zverejneným Obchodnom vestníku č. 65/2019 dňa 02.04.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Vladimír
Koška, nar. 22.04.1980, trvale bytom Rúbanisko III 5941/64, 984 03 Lučenec, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Vladimír Koška – V & J, s miestom podnikania Námestie Tuhárske 2943/2, 984 01 Lučenec,
IČO: 43 547 231 (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka ustanovil: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom
kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
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 (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. 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, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 03.10.2019
Ing. Ernest Mésároš, správca

K089704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1984
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/930/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/930/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Insolvency, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 522 733, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č. 630/S, číslo správcu
S1948, konkurzný správca úpadcu:
Milan Zvara, nar. 13. 04. 1984, trvale bytom Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa, oznamuje v zmysle § 32
ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý
možno skladať 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 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, je vedený
v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IBAN: SK58 1111 0000 0015 7723 1000. Preddavok možno
zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
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K089705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Zvara
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1984
Obchodné meno správcu:
MS Insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/930/2019 S1948
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/930/2019
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 úpadcu Milan Zvara, nar.
13. 04. 1984, bytom Vladimíra Clementisa 200, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika ďalej len „úpadca“,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/930/2019 zo dňa 26.9.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction Article 54 ofthe European Council No. 2015/8480 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy truste of the Milan Zvara, born on April 13th 1984, address: Vladimíra Clementisa 200, 981 01
Hnúšťa, Slovak Republic, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/930/2019 date of September 26th 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 2.10.2019. Dňom
3.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I. was published in The Commercial Journal on October 2nd 2019.
Bankruptcy was declared on October 3rd 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
platí:
According to theAct No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafteronly „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 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, where by 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 debt or 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
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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 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 housingloan is entitled to register only if the housingloan 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 of 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 these 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 – MS Insolvency, k.s.., so sídlom Trhová 992/1, 960
01 Zvolen, 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 Banská Bystrica., Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica,
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 - MS Insolvency, k.s.,
offices Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic, where by it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online
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mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to besigned
by the qualified electronic signature of person whitch is authorized for submission of electronic filling. In
one counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28,
974 87 Banská Bystrica, 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 can not 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-printedform / 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 seatofthecreditor, b) name, surname and
residence
or
name
and
seatofthebankrupt,
c)
legalreasonoftheestablishmentoftheclaim,
d)
orderofsatisfyingtheclaimfromthegeneralproperty, e) totalsumoftheclaim, 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 on eapplication 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, where by the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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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 truste 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 there presentative 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 truste simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/ No.
2015/8480 dated 20th May 2015.
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MS Insolvency, k. s., správca úpadcu /trustee of the bankrupt, Mgr. Ing. Marek Šimončič

K089706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marian Fodor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta Osloboditeľov 189/73, 976 46 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Boľoš
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/775/2019 S1140
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/775/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky doručenej správcovi po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
JUDr. Matúš Boľoš, správca so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika (ďalej aj
len ako „Správca“) ako správca dlžníka Marian Fodor, dátum narodenia 29.05.1957, trvale bytom Cesta
Osloboditeľov 189/73, 976 46 Valaská, Slovenská republika, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom:
Marian Fodor, s miestom podnikania: Na Studničke 251/16, 976 46 Valaská, Slovenská republika, IČO: 41 615
433 (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok vedeného v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka, bola dňa 03.10.2019 zapísaná pohľadávka veriteľa BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
so sídlom Boulevard Haussmann 1, 750 09 Paríž, Francúzsko, zapísaná v parížskom Registri obchodu
a spoločností pod č. 542 097 902, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava, IČO:
47 258 713, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 2990 B, ktorej
prihláška bola Správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, a to:
·

pohľadávka s poradovým číslom 21., v celkovej sume 27.863,07 EUR (istina: 9.340,80 EUR, úroky:
10.022,39 EUR, úroky z omeškania: 7.003,99 EUR, náklady z uplatnenia: 1.495,89 EUR).

JUDr. Matúš Boľoš – správca

K089707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: K L H, s.r.o. „v konkurze“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 4, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 638 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/41/2014 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/41/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zostavení Zoznamu pohľadávok proti podstate a zámere zostaviť rozvrh
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca úpadcu K L H, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Sládkovičova 4, 965 01
Žiar nad Hronom, IČO: 31 638 872, týmto oznamuje svoj zámer zostaviť Konečný rozvrh výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.
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Správca zároveň oznamuje, že zostavil Zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Do Zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu, a to počas pracovných dní,
v úradných hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. O nahliadnutie do Zoznamu
pohľadávok proti podstate je potrebné požiadať vopred telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, alebo písomne na adrese kancelárie správcu.
Poučenie :
Veriteľský výbor a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od
zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na
predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u
správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. (§ 96 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 03.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K089708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mušuka Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 290, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/645/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/645/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 03.07.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 127/2019 zverejnené Uznesenie, sp.zn.: 2OdK/645/2019 zo
dňa 25.06.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef Mušuka, nar.: 15.09.1960, Muráň 290,
049 01 Muráň a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, 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 Jozef Mušuka, nar.: 15.09.1960, Muráň 290, 049 01 Muráň sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Radka Longauerová, správca
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K089709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pál Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2922 / 57, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1959
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/942/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/942/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
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 2922/57, 984 03 Lučenec, IČO: 37 106 309, týmto v zmysle
ustanovenia § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:00 a od
13:30 do 16.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2 4363 2082, alebo Emailom na
recovery@perspecta.eu.
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K089710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pál Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2922 / 57, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1959
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/942/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/942/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
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 2922/57, 984 03 Lučenec, IČO: 37 106 309, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b), 19, 20 a 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania na účely ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. je vedený vo VÚB, a. s., č. ú.
IBAN: SK13 0200 0000 0032 1392 2053, BIC: SUBASKBX.
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. 7 z. č. 7/2005 Z. z. popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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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 z. č. 7/2005 Z. z. 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. 20 z. č. 7/2005 Z. z. povinnosť zložiť preddavok podľa odseku 7 písm. b) a odseku 11 nemá
subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa ust. § 32 ods. 21 z. č. 7/2005 Z. z. 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.
PERSPECTA Recovery, k.s. SKP S1894

K089711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pál Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III 2922 / 57, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1959
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/942/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/942/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny!
Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables!
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty!
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne!
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad!
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed!
Invitation a produire une créance. Délais a respecter!

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

313

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare!
Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero!
Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai!
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők!
Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba!
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen!
Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów!
Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar!
Invita?ie de înregistrare a cererii de admitere a crean?ei. Termenul limită!
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat!
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta!

PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca konkurznej
podstaty dlžníka, t. j. Július Pál, nar. 11.08.1959, trvale bytom Rúbanisko III 2922/57, 984 03 Lučenec –
obchodné meno – Július Pál, s miestom podnikania Rúbanisko III 2922/57, 984 03 Lučenec, IČO: 37 106 309,
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Dlžníka
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banský Bystrica, spis. zn.: 2OdK/942/2019, zo dňa 23.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, as bankruptcy truste of bankrupt
Júlis Pál, born 11.08.1959, permanently residing Rúbanisko III 2922/57, 984 03 Lučenec, (hereinafter only “the
Bankrupt “), has according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 the duty
to inform you that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/942/2019 dated 23rd of
September 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019. Dňom
04.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 3rd of October 2019. Bankruptcy was
declared on 4th of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa
dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby
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na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2
ZKR).

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). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. 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).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 so sídlom kancelárie
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - PERSPECTA Recovery, k.s., S1894 seated
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, Slovak Republic whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court - District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, 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).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže
byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers 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).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
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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).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).

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).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).

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).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).

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).

9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

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).
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10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).

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).
11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

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).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).

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 the fixtures shall be divided
in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).

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).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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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).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

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).
18. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania 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).
19. 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).
20. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
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ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 53
ods. 3 Civilného sporového poriadku).

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 mater 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 matter will not be submitted to the court (§
53 sec. 3 Civil process order).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú miesto trvalého pobytu, podnikania alebo registrované sídlo v
iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.

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 Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Vo Vlkanovej, dňa 04.10.2019 / In Vlkanová, on 4th of October 2019
PERSPECTA Recovery, k.s.
správca konkurznej podstaty dlžníka / Trustee of the bankrupt

K089712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Midrjak Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laskomerská 1544 / 33, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1969
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/338/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/338/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Igor Midrjak, nar. 09.01.1969, bytom: Laskomerská 1544/33,
974 01 Banská Bystrica, adresa na doručovanie Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica, po tom, čo zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz
končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

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

319

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

K089713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Básti Szabolcs
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tachty 194, 980 34 Tachty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/621/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/621/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správcovská a poradenská, k.s., správca so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, podľa
ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
oznamuje, že v konkurze vyhlásenom Okresným súdom Banská Bystrica uznesením sp. zn. 2OdK/621/2019 zo
dňa 20.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 122/2019 zo dňa 26.06.2019, na majetok
dlžníka: Szabolcs Básti, narodený: 20.10.1978, bytom: Tachty 194, 980 34 Nová Bašta prihlásil prihláškou po
základnej prihlasovacej lehote veriteľ: GENERAL FACTORING, a.s. so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO:
35838825, dňa 02.10.2019 nezabezpečenú pohľadávku v celkovej sume: 31 885,38 €. Pohľadávka bola zapísaná
do zoznamu pohľadávok dňa 02.10.2019.
JUDr. Alexandra Rajničová Knapíková, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K089714
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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 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
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K089715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Štefanec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 3467/30, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Fink
Sídlo správcu:
Valaškovská 6210/21, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/482/2019 S1159
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/482/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci vyhláseného konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Pavol Štefanec, nar. 09.07.1988, Rastislavova
3467/30, 058 01 Poprad, týmto správca v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Z uvedeného
dôvodu sa konkurz v uvedenej veci dlžníka končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniel Fink, správca

K089716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopčík Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poliakovce 61, 086 11 Poliakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1980
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pozemky
P.č. LV č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

589
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Katastrálne
územie

Parc.
číslo

Výmera
m2

Poliakovce

36

370

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

358
358
368
368
388
388
405
405
406
406
407

872
872
750
750
3707
3707
5272
5272
4517
4517
1859

v

Druh pozemku

Podiel

Záhrada

1/8

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992

Súpisová hodnota v
EUR

Register
parcely
"C"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"

registra
231,25 €
registra
1,80 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
7,80 €
registra
0,50 €
registra
1,40 €
registra
0,10 €
registra
1,20 €
registra
0,10 €
registra
3,90 €
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

407
423
423
437
437
455
455
456
456
458
458
476/1
476/1
476/2
476/2
478
478
482/1
482/1
493
493
495
495
498
498
503
503
514/1
514/1
514/2
514/2
520
520
524

Konkurzy a reštrukturalizácie

1859
18721
18721
6296
6296
24098
24098
2785
2785
2477
2477
2989
2989
35
35
1070
1070
9426
9426
1397
1397
2527
2527
1275
1275
1871
1871
2322
2322
2159
2159
1754
1754
723

Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992

Orná pôda

1/1984

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha

47

7/992
1/1984
7/992

Deň vydania: 08.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

registra
0,30 €
registra
5,10 €
registra
0,30 €
registra
13,30 €
registra
0,90 €
registra
51,00 €
registra
3,60 €
registra
5,90 €
registra
0,40 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
6,30 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
20,00 €
registra
1,40 €
registra
3,00 €
registra
0,20 €
registra
5,30 €
registra
0,30 €
registra
2,70 €
registra
0,20 €
registra
3,90 €
registra
0,20 €
registra
4,90 €
registra
0,30 €
registra
4,60 €
registra
0,30 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
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47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

524
525/1
525/1
525/2
525/2
528
528
529/1
529/1
529/2
529/2
541/1
541/1
541/2
541/2
541/3
541/3
542/1
542/1
542/2
542/2
545
545
547
547
559/1
559/1
559/2
559/2
619/2
619/2
621
621
644
644

Konkurzy a reštrukturalizácie
723
4055
4055
228
228
2492
2492
3451
3451
655
655
461
461
53
53
3509
3509
7839
7839
1787
1787
2485
2485
1610
1610
4400
4400
1078
1078
736
736
1795
1795
410
410

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha

1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984

Deň vydania: 08.10.2019
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

0,10 €
registra
8,50 €
registra
0,60 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
5,20 €
registra
0,30 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
7,40 €
registra
0,50 €
registra
16,50 €
registra
1,10 €
registra
3,70 €
registra
0,20 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
3,40 €
registra
0,20 €
registra
9,30 €
registra
0,60 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
0,50 €
registra
0,10 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
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82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
618
622
622
623
623
623
623
623
623
624
624
624

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

648/1
648/1
648/4
648/4
728/1
728/1
763/2
763/2
763/221
763/221
763/222
763/222
763/223
763/223
763/224
763/224
763/225
763/225
763/226
763/226
763/227
763/227
763/228
763/228
742
743/1
744/ 1
745/ 2
746/ 2
747/ 1
747/ 2
753/ 2
745/ 1
745/ 3
746/ 1

Konkurzy a reštrukturalizácie

3553
3553
377
377
223
223
14116
14116
39094
39094
107
107
4357
4357
476
476
2218
2218
6486
6486
1010
1010
4111
4111
4558
3072
12470
1062
53289
80673
957
58220
10102
3931
33017

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Ostatná plocha
Orná pôda

162540/13978440
162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Orná pôda

162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440

Deň vydania: 08.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"

registra
7,50 €
registra
0,50 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
29,80 €
registra
2,10 €
registra
82,70 €
registra
5,90 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
9,20 €
registra
0,60 €
registra
1,00 €
registra
0,10 €
registra
4,70 €
registra
0,30 €
registra
13,70 €
registra
0,90 €
registra
2,10 €
registra
0,10 €
registra
8,70 €
registra
0,60 €
registra
16,00 €
registra
10,70 €
registra
43,70 €
registra
3,70 €
registra
187,10 €
registra
283,20 €
registra
3,30 €
registra
204,40 €
registra
35,20 €
registra
13,70 €
registra
115,90 €
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

624
624
624
624
624
624
624
624
624
694
694
694
725
725
808
808
813
813
814
814
832
832
832
832
845
845
845
845
845
845
845
845
845
845

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

747/ 3
747/ 4
747/ 5
747/ 6
747/ 7
747/ 8
752
753/ 3
753/ 4
161
256/2
263/1
300
300
725
725
743/ 2
743/ 3
744/ 2
763/130
78/1
78/1
78/2
78/2
750/23
750/24
750/25
750/26
750/27
750/28
750/30
750/31
750/32
750/33

Konkurzy a reštrukturalizácie

3731
2715
622
748
22
171
3880
3886
402
9916
16580
2195
6678
6678
2110
2110
209
22
14011
3827
4184
4184
1080
1080
874
1581
998
1394
2654
4576
8223
189
600
128

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

6/72

Orná pôda

6/72

Ostatná plocha
Orná pôda

6/72
42/192

Orná pôda

2/128

Orná pôda

42/192

Orná pôda

2/128

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

162540/13978440

Orná pôda

3/96

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

151

3/96
7/992
1/1984
7/992
1/1984
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440

Deň vydania: 08.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

registra
13,10 €
registra
9,50 €
registra
2,10 €
registra
2,60 €
registra
0,10 €
registra
0,60 €
registra
13,60 €
registra
13,60 €
registra
1,40 €
registra
249,50 €
registra
417,20 €
registra
54,80 €
registra
441,10 €
registra
31,50 €
registra
139,30 €
registra
9,90 €
registra
0,70 €
registra
0,10 €
registra
132,20 €
registra
35,80 €
registra
8,80 €
registra
0,60 €
registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
5,00 €
registra
9,10 €
registra
5,80 €
registra
8,10 €
registra
15,40 €
registra
26,60 €
registra
47,80 €
registra
1,00 €
registra
3,40 €
registra
0,70 €
registra
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

845
845
845
845
846
846
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

750/34
750/128
750/129
750/130
750/124
750/125
281
281
282
282
283
283
284
284
290
290
291
291
295
295
308
308
322
322
323
323
325
325
328
328
329
329
330
330
331

Konkurzy a reštrukturalizácie
51
148
283
231
49979
25
3353
3353
9093
9093
393363
393363
73336
73336
1346
1346
1635
1635
108543
108543
1669
1669
10492
10492
5369
5369
2719
2719
29922
29922
14627
14627
2169
2169
51821

Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992

Deň vydania: 08.10.2019
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

0,30 €
registra
0,80 €
registra
1,60 €
registra
1,30 €
registra
290,50 €
registra
0,10 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
2,50 €
registra
0,20 €
registra
1387,8
registra
99,10 €
registra
20,20 €
registra
1,40 €
registra
0,30 €
registra
0,10 €
registra
3,40 €
registra
0,10 €
registra
29,90 €
registra
2,10 €
registra
3,50 €
registra
0,30 €
registra
2,80 €
registra
0,20 €
registra
11,30 €
registra
0,80 €
registra
5,70 €
registra
0,40 €
registra
8,20 €
registra
0,50 €
registra
4,00 €
registra
0,30 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
14,30 €
registra
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186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
849
851
852
855
856
856
856
865
865
872
872

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

331
333/ 1
333/ 1
335
335
336
336
339
339
340
340
341
341
342
342
343
343
344
344
345
345
346
346
347
347
750/122
750/121
750/123
750/ 29
750/126
750/127
109/1
109/1
348/ 1
348/ 1

Konkurzy a reštrukturalizácie

51821
2496
2496
2227
2227
125515
125515
4882
4882
5563
5563
3139
3139
3637
3637
3507
3507
7257
7257
5811
5811
2666
2666
3631
3631
237820
277297
84525
70490
57452
59280
437
437
265655
265655

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Záhrada

1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
162540/13978440
7/992

Záhrada

1/1984

Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast

7/992
1/1984

Deň vydania: 08.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"C"
parcely
"C"
parcely
"E"
parcely
"E"

registra
1,00 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
34,60 €
registra
2,40 €
registra
1,30 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
1,00 €
registra
0,10 €
registra
0,90 €
registra
0,10 €
registra
2,00 €
registra
0,20 €
registra
1,60 €
registra
0,10 €
registra
0,70 €
registra
0,10 €
registra
1,00 €
registra
0,10 €
registra
1 382,60 €
registra
1 612,20 €
registra
491,40 €
registra
409,80 €
registra
334,00 €
registra
344,60 €
registra
12,30 €
registra
0,80 €
registra
73,30 €
registra
5,20 €
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221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
874
874
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875
875

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce

482/2
482/2
482/3
482/3
619/1
619/1
648/2
648/2
648/3
648/3
728/2
728/2
729
729
158
158
160
160
211
211
212
212
213
213
250/21
250/21
250/22
250/22
251
251
254
254
257
257

Konkurzy a reštrukturalizácie

1081
1081
486
486
300
300
2432
2432
922
922
26
26
760
760
868
868
731
731
1731
1731
12435
12435
430
430
7286
7286
1142
1142
1378
1378
467
467
1105
1105

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha

255

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984

Deň vydania: 08.10.2019
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

registra
2,20 €
registra
0,20 €
registra
1,70 €
registra
0,10 €
registra
0,60 €
registra
0,10 €
registra
5,10 €
registra
0,40 €
registra
1,90 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
1,60 €
registra
0,10 €
registra
1,80 €
registra
0,10 €
registra
1,50 €
registra
0,10 €
registra
3,60 €
registra
0,30 €
registra
26,30 €
registra
1,80 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
15,40 €
registra
1,10 €
registra
2,40 €
registra
0,20 €
registra
0,40 €
registra
0,10 €
registra
0,20 €
registra
0,10 €
registra
2,30 €
registra
0,20 €
registra
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255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

875
875
875
875
875
875
875
875
910
910
1957
1957
1957
1957
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499
3499

Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Poliakovce
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské
Jastrabie
Šarišské

263/2
263/2
264
264
265
265
266
266
32
37
4645
4646

Konkurzy a reštrukturalizácie
6643
6643
2972
2972
5012
5012
4381
4381
101
82
1388
6225

4648/101 1712
4649/3

3804

4492/101 21614
4492/201 171
4492/301 28013
4493/1
4493/2
4493/3
4494/1
4494/2
4494/3
4495/1
4496
4497/1
4506/1
4507/1
4508/1
4509/1
4509/2
4509/3
4510
4511
4512

196
104
123
597
3429
1080
76
2738
236
545
59801
706
461
296
1562
7710
1179
1803

Ostatná plocha
Ostatná plocha
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Ostatná plocha
Záhrada

7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
7/992
1/1984
1/1

Záhrada

1/1

Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Orná pôda

31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999

Orná pôda

31356696/9999999999

Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999
31356696/9999999999

Deň vydania: 08.10.2019
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"C"
parcely
"C"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely
"E"
parcely

14,00 €
registra
1,00 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
10,60 €
registra
0,75 €
registra
9,20 €
registra
0,60 €
registra
404,00 €
registra
336,00 €
registra
1,00 €
registra
4,80 €
registra
1,30 €
registra
3,00 €
registra
8,00 €
registra
0,10 €
registra
21,90 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
0,10 €
registra
0,40 €
registra
2,60 €
registra
0,80 €
registra
0,10 €
registra
2,10 €
registra
0,20 €
registra
0,40 €
registra
46,80 €
registra
0,50 €
registra
0,30 €
registra
0,20 €
registra
1,20 €
registra
6,00 €
registra
0,90 €
registra
1,40 €
registra
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291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie
Šarišské
3499 Jastrabie

4513

Konkurzy a reštrukturalizácie

4666

4514/100 456
4514/101 136
4515
4516
4517
4518
4519
4520

516
4880
244
509
3848
2616

4522/100 6945
4522/101 221
4523
4524

2067
805

4525/100 5808
4525/101 1372
4526
4527
4528/2

623
2707
21

4528/101 54
4528/201 1727
4528/301 1980
4528/401 280
4528/501 516
4528/601 92
4528/701 1160936
4529
4530
4612/ 1
4613
4614
4615/1
4615/2
4621/2
4621/3
4621/4

3713
6701
118733
1066
5699
3995
132
45
404
52

Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Lesný pozemok
Trvalý trávny porast
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok

parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
31356696/9999999999 "E"
parcely
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Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok, ktorý patril dlžníkovi v čase vyhlásenia konkurzu (§ 167h ods. 1
ZKR).
Deň zapísania majetku do súpisu 02.10.2019

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K089717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Turtáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 168/10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/397/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/397/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku podľa IV. časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Emília Turtáková,
nar. 11.07.1960, trvale bytom Hlavná 168/10, 058 01 Gánovce v zmysle ustanovenia § 167 u) 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") týmto oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ustanovenia § 167 l) ods. 1 prvá veta ZKR "Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh."
V Prešove dňa 02.10.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca dlžníka
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K089718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 190/163, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.7.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/387/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/387/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ako správca dlžníka Rastislav Horváth, nar. 24.7.1992 bytom SNP 190/163, 059 16 Hranovnica som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 3.10. 2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com
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K089719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gabriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 229/4, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/563/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
20dK/563/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ako správca dlžníka Dušana Gabriša, nar. 27.11.1979 bytom Mlynská 229/4, 059 16 Hranovnica som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 3.10. 2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
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Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K089720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Márián Piskor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Kostolom 627/21, 094 14 Sečovská Polianka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 9.9.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/620/2019-S1344
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
20dK/620/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ako správca dlžníka Mariána Piskora, nar. 9.9.1984, bytom Za Kostolom 627/21, Sečovská Polianka 094 14 som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 3.10. 2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.10.2019

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K089721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Vaľanyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínová 871/118, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.8.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 50dK/486/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
50dk/486/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ako správca dlžníka Martiny Vaľanyovej, nar. 31.8.1985, bytom Kukučínová 871/118, 087 01 Giraltovce som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 3.10. 2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 08.10.2019

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K089722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libuša Davidová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domašská 665/8, 093 02 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.3.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 20dK/504/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/504/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Ako správca dlžníka Libuši Davidovej, nar. 12.3.1983 bytom Domašská 665/8, 093 02 Vranov nad Topľou som
postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

V Humennom dňa 3.10. 2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný 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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Deň vydania: 08.10.2019

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K089723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Janičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 379/17, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/714/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/714/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Emil Čerevka , správca dlžníka Renáta Janičová, nar. 29.4.1976, bytom Lesná 379/17, 094 12 Vechec, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese : Námestie slobody 13/25, Humenné 066
01 v pracovných dňoch počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do 15.00 hod. Termín je možné
dohodnúť aj telefonicky na 0915858289.

V Humennom dňa 3.10.2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca
Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej

pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K089724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Janičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 379/17, 094 12 Vechec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.4.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Emil Čerevka
Sídlo správcu:
Námestie slobody 13/25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/714/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

2Odk/714/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Emil Čerevka, správca dlžníka Renáta Janičová, nar. 29.4.1976, bytom Lesná 379/17, 094 12 Vechec,
oznamuje týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 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 vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., č. účtu:
167443532/0200
Kauciu možno vložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,- Eur s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V Humennom dňa 3.10.2019

Ing. Emil Čerevka

konkurzný správca

Telefonický kontakt: + 421 915 858 289
Kontakt pre správy elektronickej pošty: cerevkaemil86@gmail.com

K089725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AZ - Dach Slovakia s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 1066/18, 066 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 659 331
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/4/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Ivana Orosová, so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca majetku úpadcu: AZ - Dach
Slovakia s.r.o. v likvidácii, IČO 31659331, Tatranská 1066/18, 06601 Stará Ľubovňa v zmysle ust. § 34 ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len “ZKR”) zvoláva prvú schôdzu
veriteľov na deň 23.10.2015 (streda) so začiatkom o 10:00 hod. v kancelárii správcu Masarykova 10, 080 01
Prešov, 5. posch. s nasledovným programom:
1. Otvorenie schôdze veriteľov, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba členov
veriteľského výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ZKR, 5. Rôzne, záver.
Veritelia - fyzické osoby - pri prezencii predložia doklad totožnosti.
Veritelia - právnické osoby - pri prezencii predložia aktuálny výpis z obchodného registra, nie starší ako tri
mesiace, spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú
moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

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. Ivana Orosová, správca

K089726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 2909 / 77, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/567/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/567/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz na majetok vyššie označeného dlžníka sa končí z
dôvodu, že jeho majetok nepostačuje ani na pokrytie nákladov konkurzu.
Prešov, dňa 03.10.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K089727
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
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/329/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Martin PORÁČ, nar. 19.02.1992, bytom Važecká 6793/16, 08005 Prešov,

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

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

z r u š u j e.

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

Vranov nad Topľou, 03.10.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K089728
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Pavel IVANKO, nar. 27.03.1969, bytom Pod Hrádkom 6544/27, 08005 Prešov,

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

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

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

z r u š u j e.

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

Vranov nad Topľou, 03.10.2019
JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K089729
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka:

Jaroslav DEMČÁK, nar. 30.01.1964 bytom Sídlisko I, č. 991/38, 09301 Vranov nad Topľou,

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

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

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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z r u š u j e.

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

Vranov nad Topľou, 03.10.2019

JUDr. Peter Rychnavský, PhD.
správca

K089730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečný Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov ---, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/734/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/734/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Štefan Konečný, nar. 31.10.1984, trvale bytom 059 91 Veľký
Slavkov, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania o oddlženie konkurzom a ich
zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Duchnovičovo nám.
1, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do
16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Konečný Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov ---, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1984
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/734/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/734/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s.správca dlžníka: Štefan Konečný, nar. 31.10.1984, trvale bytom 059 91 Veľký
Slavkov, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto
oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN SK85 8330 0000 0026 0125
2704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K089732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Snina - Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/557/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/557/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu Jaroslav Baláž, nar.
17.09.1970, trvale bytom Mesto Snina, 069 01 Snina, SR (ďalej len „dlžník“),
Uznesením Okresného súdu v Prešove sp. zn. 2OdK/557/2019-28 zo dňa 30.07.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku 149/2019 dňa 05.08.2019, č. zver. K067337, som bol ustanovený do funkcie správcu v
konkurznom konaní vyššie špecifikovaného dlžníka.
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 iné šetrenia správca vykoná len na podnet veriteľa, ak veriteľ
uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na
úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznamujem v zmysle § 167j ods. 1 ZKR, že v zákonnej lehote na vyhotovenie a zverejnenie súpisu
majetku podliehajúceho konkurzu nebol zistený akýkoľvek majetok, ktorý by bolo možné zahrnúť do
súpisu majetku.

JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K089733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.O.S. Slovakia a.s. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 810 807
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2R/4/2013 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2R/4/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Správca úpadcu B.O.S. Slovakia, a.s. v konkurze, so sídlom Boženy Nemcovej 1, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 35 810 807, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č.: 10452/P, týmto
v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok
proti podstate, ktoré boli alebo budú uspokojené z výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do oddelenej
podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 914 99 Bratislava,
IČO: 35 776 005.
Správca zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť čiastkový rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s.
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
v súlade s ustanovením § 96 ods. 3 ZKR oprávnený do 30 dní od zverejnenia tohto oznamu nahliadnuť do
zoznamu pohľadávok proti podstate 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.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K089734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jozef Leško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 700/95, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/564/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/564/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/564/2019
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku zaradeného do
všeobecne podstaty:

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota
Por.
Druh
č.
Finančné
1.
prostriedky

Hodnota
Opis súpisovej zložky
majetku v €
Zostatok na podnikateľskom účte vedený vo VÚB,
79,77
a.s., č. SK23 0200 0000 0012 0034 5572.

Dôvod zapísania do súpisu

Deň zapísania do
súpisu

majetok úpadcu podľa § 67
03.09.2019
ods. 1 písm. a) ZKR

JUDr. Marek Gula
správca

K089735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ferenc
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 498/13, 089 01 Svidník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/499/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/499/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/499/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Jozef Ferenc, nar. 07.03.1960, trvale bytom Nábrežná 498/13, 089 01 Svidník, podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle
§ 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 03.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husáková Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 102, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1966
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/544/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/544/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. Pohľadávka
č.
účtu v banke
1.

Tatra banka, a.s.

z

Výška
istiny
EUR

Číslo účtu / IBAN / Charakteristika

IBAN SK90 1100 0000 0029 2391 1303
Právny dôvod: preddavok na úhradu paušálnej 500,00 €
odmeny správcu

v

Dôvod
Súpisová
zapísania
hodnota v EUR
súpisu
500,00 €

do

Deň zapísania
do súpisu

§ 167h ods. 1
10.09.2019
ZKR

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov,
týmto ako správca dlžníka: Nataša Husáková, nar. 03.12.1966, trvale bytom Rokycany 102, 082 41 Bajerov,
(ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri
preskúmaní pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym ďalším
majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K089737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husáková Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rokycany 102, 082 41 Bajerov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1966
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/544/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/544/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
týmto ako správca dlžníka Nataša Husáková, nar. 03.12.1966, trvale bytom Rokycany 102, 082 41 Bajerov
(ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K089738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Snina - Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/557/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/557/2019
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 preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/557/2019-28 zo dňa 30.07.2019, na majetok dlžníka: Jaroslav
Baláž, nar. 17.09.1970, trvale bytom Mesto Snina, 069 01 Snina, SR, končí z dôvodu zistenia, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Jaroslav Baláž, nar. 17.09.1970,
trvale bytom Mesto Snina, 069 01 Snina, SR zrušuje.

V Prešove dňa 03.10.2019
JUDr. Marek Gula, správca

K089739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1213/108, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/517/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/517/2019
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu, na základe čoho dospel k záveru, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe týchto skutočností správca podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený
uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/517/2019-19 zo dňa 12.07.2019, na majetok dlžníka: Miroslav
Čureja, nar. 11.5.1991, trvale bytom Podsadek 1213/108, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, končí z dôvodu
zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Miroslav Čureja, nar. 11.5.1991,
trvale bytom Podsadek 1213/108, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, zrušuje.

V Prešove dňa 03.10.2019
JUDr. Marek Gula, správca

K089740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Antol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 1939/25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/346/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/346/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Listom z 26.9.2019 oznámil veriteľ COFIDIS, Francúzska republika, na území SR konajúci prostredníctvom
jeho organizačnej zložky COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, Einsteinova 11/3677, 851 01 Bratislava, že
berie späť oznámenie o pristúpení k výkonu zabezpečovacieho práva na vozidlo Škoda Superb Combi, ev.č.
SB175BN, zverejnené v OV č. 114/2019 dňa 14.6.2019, upresnené v OV č. 125/2019 dňa 1.7.2019.
Na základe toho ruší správca svoje oznámenie v OV č. 183/2019 dňa 23.9.2019 a predmetné vozidlo naďalej
podlieha konkurzu a správca bude pokračovať v speňažovaní v 3. kole.

K089741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Molitorisová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Širiava 448/28 448/28, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/272/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/272/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
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 Mária Molitorisová, nar.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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23.07.1955, trvale bytom Širiava 448/28, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR (ďalej len „úpadca“), v súlade
s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Súpis majetku oddelenej konkurznej podstaty:

Súpisová zložka por. č. 1
Pozemok - parcela „C“ KN, parc. č. 2185/4, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 384 m2, LV č. 1314, kat. úz.
Hanušovce nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, okres Hanušovce nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/1 (v
BSM); súpisová hodnota: 4.992,- Eur

Súpisová zložka por. č. 2
Pozemok - parcela „C“ KN, parc. č. 2185/93, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 174 m2, LV č. 1314, kat. úz.
Hanušovce nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, okres Hanušovce nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/1 (v
BSM); súpisová hodnota: 2.262,- Eur

Súpisová zložka por. č. 3
Pozemok - parcela „C“ KN, parc. č. 2185/94, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 60 m2, LV č. 1314, kat. úz.
Hanušovce nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, okres Hanušovce nad Topľou, spoluvlastnícky podiel 1/1 (v
BSM); súpisová hodnota: 780,- Eur

Súpisová zložka por. č. 4
Stavba – rodinný dom, súp. č. 448, ležiaci na parcele „C“ KN, parc. č. 2185/93, zastavaná plocha a nádvorie,
LV č. 1314, kat. úz. Hanušovce nad Topľou, obec Hanušovce nad Topľou, okres Hanušovce nad Topľou,
spoluvlastnícky podiel 1/1 (v BSM); súpisová hodnota: 35.000,- Eur

Pozn.:
Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 0832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Zabezpečená suma: 29.402,77,- Eur
Poradie zabezpeč. práva: záložné právo prvé v poradí
Právny dôvod vzniku zabezpeč. práva: Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 10.09.2007

Zabezpečený veriteľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášiková 48, 0832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653
Druh zabezpečovacieho práva: Záložné právo
Zabezpečená suma: 22.797,26,- Eur
Poradie zabezpeč. práva: záložné právo prvé v poradí
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Právny dôvod vzniku zabezpeč. práva: Zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 17.12.2008

K089742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bič František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľopolie 104, 067 31 Veľopolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1961
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/693/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/693/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty dlžníka: František Bič, nar. 17.07.1961, trvale bytom Veľopolie 104, 067 31 Udavské, v
súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
veriteľom, že ku dňu 03.10.2019 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR: ,,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. Iné šetrenia správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.

K089743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolová Nataša, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 0, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Mgr. Nataša Sabolová, nar. 29.01.1970, Ruská Nová Ves 080 05,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/542/2019, v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1
v spojení s § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku
vo vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: prvé
Typ súpisovej položky majetku: Iná majetková hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predmet ponukového konania: súpisová zložka majetku poradové číslo 2 – Obchodný podiel v spoločnosti
DUSAB, s.r.o., IČO: 36513911, Sídlo: Ruská Nová Ves 24, 08005 Ruská Nová Ves, vedenej v OR SR
Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 17094/P, výška obchodného podielu 10 % .
Súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 170/2019 dňa 04.09.2019, pod podaním K077981.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu spisovú značku konkurzu 2OdK/542/2019, meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p k § 167q ods. 3 ZKR § 167p k § 167q ods. 3 ZKR správca poučuje
prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu.
Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167 r ods. 2 ZKR, že ak oprávnená osoba so
súhlasom dlžníka si uplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto
ponukovom konaní, iba ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo
bankového účtu správcu, správca je povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku
úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý je predmetom tohto ponukového konania. (Ing. Marta Prigancová,
správca)

K089744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sabolová Nataša, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská Nová Ves 0, 080 05 Ruská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Mgr. Nataša Sabolová, nar. 29.01.1970, Ruská Nová Ves 080 05,
konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 2OdK/542/2019, v zmysle ustanovenia § 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 týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka.
Poradie ponukového konania: prvé
Predmet ponukového konania: nehnuteľnosti
Súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.09.2019, pod podaním K087089.
Správca ponúka pozemky, parcely registra "E" evidované na mape určeného operátu v okrese Vranov nad
Topľou, obec Zlatník, katastrálne územie Zlatník, SR, v tomto zložení:
Tabuľka č. 1
Súpisová zložka
Výmera celkom
poradové číslo LV Číslo parcely v m2
Druh pozemku
3.
4.
5.

11 85/117
80 85/ 11
81 85/128

82554
2362858
5986

Výmera podielu Účastník právneho vzťahu Hodnota podielu
Podiel v m2 (cca)
parcely v Eur

Trvalý trávny porast 3/2700 91,72
Lesný pozemok
3/2700 2625,39
Ostatná plocha
3/2700 2,21

173
200
172

70,00
1 000,00
10,00

Umiestnenie: 2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca ponúkne sumu za
každú položku samostatne. Záujemca musí mať zároveň vyporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z
vyhodnocovania ponukového konania vylúčený.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky Do poznámky je potrebné k platbe uviesť: 2OdK/542/2019, meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p ZKR správca poučuje prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ nehnuteľnosti je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vyprataním veci, s prevodom
nehnuteľností a všetky poplatky súvisiace s konaním pred príslušným Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor.
Ak oprávnená osoba so súhlasom dlžníka si v súlade s ustanovením § 167r ods. 2 ZKR uplatní právo vykúpiť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, iba ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo bankového účtu správcu, správca je
povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý
je predmetom tohto ponukového konania.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K089745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taňkošová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baškovce 80, 067 23 Baškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/411/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/411/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníčky: Jana Taňkošová, nar. 15.07.1975, trvale bytom Baškovce 80,
067 23 Baškovce, podľa ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom konania o oddlženie konkurzom
a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Duchnovičovo
nám. 1, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 16:00. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne
na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. č.: 0907 777 029, e-mailom na adresu: office@spks.sk.
Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K089746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Taňkošová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baškovce 80, 067 23 Baškovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Duchnovičovo nám. 1, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/411/2018 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/411/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správcovská a poradenská, k.s. správca dlžníčky: Jana Taňkošová, nar. 15.07.1975, trvale bytom Baškovce 80,
067 23 Baškovce, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto oznamuje bankový účet vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky IBAN
SK8583300000002601252704, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
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Ing. Jana Vajdová, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K089747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EKOINŠTAL s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná štvrť 32 / 0, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 486 213
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 4, 040 23 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2017 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplňujem súpis majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Peňažná pohľadávka z odporovania právneho úkonu vo výške 6300,- Eur voči dlžníkovi ECOSTREAM s.r.o., IČO:
50 246 119, Priemyselná štvrť 32, 083 01 Sabinov. Súdne konanie na Okresnom súde Prešov, sp. zn. 2Cbi
7/2018 vedené voči dlžníkovi, ukončené súdnym zmierom dňa 3.10.2019 podľa ktorého je dlžník povinný uhradiť
sumu 6.300,- Eur v mesačných splátkach po 900,- Eur vždy do 20-teho dňa v mesiaci, počnúc mesiacom október
2019, pod stratou výhody splátok v prípade omeškania splátky.
Súpisová hodnota: 6.300,- Eur
Dôvod zapísania: Majetok nadobudol úpadca počas konkurzu
Deň zapísania: 3.10.2019
Správca JUDr. Michael Medviď

K089748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: FOLPACK s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 933 / 0, 067 81 Belá nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 274 406
Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5R/2/2019 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5R/2/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca dlžníka FOLPACK s. r. o., so sídlom Partizánska 933, 067 81 Belá nad
Cirochou, IČO: 50 274 406, reštrukturalizácia povolená Okresným súdom Prešov, sp. zn.: 5R/2/2019 (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ustanovením § 126 ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. týmto zvoláva schôdzu veriteľov, ktorá sa
uskutoční dňa 29.11.2019 (piatok) o 11:00 hod. v zasadacej miestnosti v sídle dlžníka na adrese:
Partizánska 933, 067 81 Belá nad Cirochou.

Program schôdze veriteľov:
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1. Otvorenie schôdze veriteľov;
2. Stanovisko dlžníka k reštrukturalizácii a k stavu podniku dlžníka a správa správcu o stave reštrukturalizácie;
3. Zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok;
4. Voľba veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 127 z. č. 7/2005 Z. z.;
5. Záver.

Prezentácia veriteľov sa uskutoční v čase od 10:30 hod. do 11:00 hod. Zasadnutie schôdze veriteľov sa začne o
11:00 hod.

Usmernenie k prezentácii účastníkov schôdze veriteľov:
1) Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Dlžník, štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu dlžníka alebo zákonný zástupca dlžníka je povinný sa na schôdzi veriteľov zúčastniť a
odpovedať na otázky správcu.
2) Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti; právnické osoby výpis z obchodného registra nie starší ako
3 mesiace; zástupcovia veriteľov predložia originál plnej moci, prípadne poverenia na zastupovanie veriteľov,
oprávňujúce účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi veriteľov, a doklad totožnosti.
3) Prezentácia veriteľov bude prebiehať priebežne. V tejto súvislosti je potrebné sa dostaviť na miesto konania
schôdze veriteľov v dostatočnom časovom predstihu pred začatím zasadnutia schôdze veriteľov tak, aby
prezentácia veriteľov mohla byť ukončená o 11:00 hod.

Zvolanie prvého zasadnutia veriteľského výboru dlžníka
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v súlade s ustanovením § 128 ods. 1 ZKR, ktoré
sa uskutoční bezodkladne po ukončení schôdze veriteľov.

V Bardejove, dňa 04.10.2019

LEGATOs Recovery k.s.
správca dlžníka

K089749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karafa František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 898 / 7, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1961
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/217/2018 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/217/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ako aj zo šetrenia vykonaného
správcom v zmysle ustanovenia §166, písm. i., ZKR, sa nepodarilo zistiť žiaden majetok, ktorý v zmysle
ustanovenia §167, písm. h, ZKR podlieha konkurzu. Na základe zistenia, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu ( §167, písm.t., ods.1, ZKR) v súlade s ustanovením §167, písm. v, ods.1, ZKR správca
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 písm. v, ods.1, ZKR z r u š u j e .

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K089750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dančíková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 579/23 579/23, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/51/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/51/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SKP dlžníka oznamuje, že konkurz na dlžníka sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu ( §167t ods.1 písm.b zák.č.377/2016 Z.z. v spojení s §24b písm. e vyhl. č. 25/2017 Z.z).

K089751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klimová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tušická Nová Ves 182, 072 02 Tušická Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/286/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/286/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Lenka Klimová, nar. dňa 15.09.1982, trvale bytom Tušická Nová Ves
182, 072 02 Tušická Nová vec, podnikajúca pod obchodným menom: Lenka Klimová, s miestom podnikania
Tušická Nová Ves 182, 072 02 Tušická Nová Ves, IČO: 41 502 299, s pozastavenou činnosťou, konkurzné
konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/286/2019, týmto v súlade s ustanovením § 167v
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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.

K089752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Daduľáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 53, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/455/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/455/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Denisa Daduľáková, nar. 09.07.1970, bytom Trieda SNP
53, 040 11 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Denisa Daduľáková – HUBERT – RESTAURANT,
s miestom podnikania: Trieda SNP 53, 040 11 Košice - Západ, IČO: 35 067 306, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.07.2009, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania
a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Mlynská 27, 040 01 Košice, poschodie č. 3, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 - 12.00. hod. a od 12.30 –
15.30. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať písomne na uvedenej
adrese alebo na tel. čísle 0903 367 203, mail: kmetova.ak@gmail.com
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K089753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Daduľáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 53, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/455/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
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32OdK/455/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka: Denisa Daduľáková, nar. 09.07.1970, bytom Trieda SNP 53, 040 11 Košice, podnikajúca
pod obchodným menom: Denisa Daduľáková - HUBERT - RESTAURANT, s miestom podnikania: Trieda
SNP 53, 040 11 Košice - Západ, IČO: 35 067 306, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
21.07.2009, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp.
zn. 32OdK/455/2019 zo dňa 16.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a JUDr. Oľga Kmeťová, so
sídlom správcovskej kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S762, Slovenská republika, bola
ustanovená do funkcie správcu podstaty. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.
182/2019 z 20.09.2019.
According to the Regulation (EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th
of May 2015 on insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform
you that with the resolution of the District Court Košice I, proc. no. 32OdK/455/2019 from September 16,
2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors assets: Denisa Daduľáková, date of birth:
July 9, 1970, domicile Trieda SNP 53, 040 11 Košice, business under a business name: Denisa
Daduľáková, with the place of business: Trieda SNP 53, 040 11 Košice - Západ, Slovak republic,
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Organization identification number: 35 067 306 (hereinafter only „the Bankrupt“) and JUDr. Oľga Kmeťová,
office seat: Mlynská 27, 040 01 Košice, mark number: S762, Slovak republic, was appointed to the
function of bankruptcy administrator. The abovementioned resolution was published in the Commercial
Gazelte of the Slovak Republic, OV no. 182/2019 from September 20, 2019.
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený 21.09.2019.
Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on September 21, 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 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).
1. The bankruptcy begins by the very announcement of the bankruptcy. Bankruptcy proceedings are
deemed declared by the publication of a decision on bankruptcy in the Commercial Bulletin (Section 167a
(3) of the BRA). If a further proposal is filed during the bankruptcy proceedings or the proceedings on the
proposal for determination of the repayment schedule a further proposal is filed and the court stops a
further proposal (Section 171b of the BRA). If the court finds out that the debtor has no centre of interest
in the territory of the Slovak Republic, the proceedings shall be suspended (Section 171c (2) of the BRA).
2. 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).
2. Unless the BRA stipulates otherwise (§ 166b a 166c), only the following receivables may be settled in
a bankruptcy or repayment schedule: (A) a claim arising prior to the calendar month in which the
bankruptcy or the protection against creditors (hereinafter referred to as the determining date) has been
declared; (B) the future claim of the guarantor co-debtor or any other person to whom the receivable
against the debtor will be incurred, if he/she will fulfil the obligation, which arose prior to the decisive day;
(C) a claim arising out of termination or withdrawal (Section 167d) in case of a contract concluded before
the bankruptcy is declared. These receivables are filed in a bankruptcy proceeding via an application.
(Paragraph 166a (1) and (2) of the BRA).
3. 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).
3. The following are considered irrecoverable to the debtor in the event of deferral: (A) accessories of
claims, which exceed 5% of the principal of the claim for each calendar year of existence of the claim for
which entitlement arose before the decisive day; for a period shorter than a calendar year remains an
enforceable aliquot part of the accessory; (B) accessories of claims, for which entitlement arose on the
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decisive day and after the decisive day; (C) the claim on the note, in case it was signed by the debtor
before the decisive day; (D) contractual fines and other private or public financial penalties, where the
obligation, which establishes the right to impose or impose such a fine or penalty, has been violated prior
to the decisive day; (E) monetary claims which belong to or belonged to a person related to the debtor
and which arose before the decisive day; (F) the costs incurred by the parties in connection with their
participation in the bankruptcy or the procedure for determining the repayment schedule. Ineligibility does
not apply to unaffected debt-relief receivables (§ 166c BRA). (Paragraph 166b (1) and (2) of the BRA).
4. 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).
4. The following receivables are unaffected by debts: (A) a claim by a creditor – a physical entity who has
not acquired it by devolution, transfer, with the exception of an inheritance; if such claim has not been
filed in bankruptcy on the grounds that the creditor has not been notified in written form by the trustee in
that the bankruptcy has been declared; provision of § 166b par. 1 (A) and (B) is thereby not affected; (B)
the claim for legal aid granted to the debtor by the Legal Aid Centre; (C) secured receivable to the extent
that it is covered by the value of the subject matter of the security right; provision of § 166b par. 1 (A) and
(B) is thereby not affected; (D) claim for liability for damage caused to health or caused by deliberate
action, including the accessories of such claim; (E) the child´s claim for maintenance, including the
accessories of such claim; (F) labour rights against the debtor; (G) monetary punishment under the
Criminal Code; (H) non-pecuniary claim. If the secured receivable does not appear in the bankruptcy
proceeding, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only from the
subject of the right of lien, except that the deferral has been cancelled for the debtor´s dishonest
intention. Unaffected debt-relief receivables may be applied for in bankruptcy by application. (166c (1), (2)
and (3) of the BRA).
5. 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).
5. The creditor (Section 166a and 166c of the BRA) has the right to enter into bankruptcy until the
administrator has informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of
Section 29 (1), (2), (4 to 6), (8 to 10), Sections 30 and 31 shall be used proportionately. A secured creditor
of a home loan is entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured
creditor, whose security right is earlier in order, in which the creditor of the home loan shall be notified in
writing. (Section 167l (1) of the BRA).
6. 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
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 sídlo veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, lebo 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
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suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
6. The application must be submitted on the prescribed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
contain the essential particulars, otherwise the application will be disregarded. The basic requirements of
the application are: (A) the name, surname and place of residence of the creditor in the case of a physical
entity or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the creditor in the case of the physical entity
businessman or the name, identification number or other identifying information and the address of the
creditor if it is a legal person, (B) name, surname and residence of the bankrupt, in the case of a physical
entity, or business name, first name and surname if it differs from the business name, identification
number or other identification and place of business of the bankrupt, if it is a physical entity businessman
or the name, identification number or other identification and bankruptcy where the legal person is a legal
entity, (C) the legal reason for the claim, (D) the order of satisfaction of the claim from the general nature,
(E) signature. (Section 29 (1) of the BRA).
7. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
7. For each secured claim a separate application must be filed indicating the sum secured, the type, order,
subject and the legal reason for the creation of the security right. (Section 29 (2) of the BRA).
8. 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)
8. The total amount of the claim shall be divided in the application form onto the allotment and
accessories, while the accessories will be split into the application form according to the legal reason for
the occurrence. (Section 29 (4) of the BRA).
9. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
9. The claim shall be applied in € euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall
be determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or 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. (Section 29 (5) of the BRA).
10. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
10. Documents are attached to the application demonstrating the facts stated therein. The creditor, who is
an accounting unit, shall state in the application whether or not the receivable is accounted for in the
accounting, to what extent or why it does not charge the receivable in the accounting. (Section 29 (6) of
the BRA).
11. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR).
11. A creditor, who does not have a domicile or registered office or an organizational unit of the company
in the Slovak Republic, is obliged to appoint a representative for service with a residence or registered
office in the Slovak Republic and to notify the administrator in writing of the order, otherwise the
documents will be delivered only by publishing in the Business Journal. (Section 29 (8) of the BRA).
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12. 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).
12. Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory, with reference to the reservation of
title, may file his/her rights in bankruptcy with the application in the same way as he/she would have
applied the security right. Such creditor, by application, entrusts the administrator with an inventory and
monetization of a subject to ownership. For the position of such creditor appropriate provisions shall
apply, adjusting the position of the secured creditor. The same applies to the exercise of rights of
a creditor who leased the borrower for a fixed period a fixed lease, to transfer the leased property to the
debtor´s ownership. (Section 29 (9) and (10) of the BRA).
13. 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).
13. Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the administrator shall submit
to the Court a list of submissions in which he/she considers it to be disregarded of such applications, and
shall without undue delay declare by order that such submissions are considered an application. The
order shall be delivered by the court to the trustee, who shall inform the person concerned. (Article 30 (1)
of the BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The filing of the claim, filed in the bankruptcy proceeding, cannot be corrected or supplemented.
(Section 30 (2) of the BRA).
15. 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).
15. The creditor may also sign up, who has a claim against another person as a debtor if he/she is
secured by a security right related to the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy
only by the proceeds obtained by the monetization of assets securing his/her claim, where the voting
rights of the creditor´s meeting can only be exercised to the extent that his/her claim is likely to be
satisfied by the assets to which he/she is secured. (Section 167l (2) of the BRA).
16. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Oľga Kmeťová, so sídlom kancelárie Mlynská 27,
040 01 Košice, Slovenská republika, alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania, 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).
16. The application is filed in a single equation with the administrator (bankruptcy-trustee) - JUDr. Oľga
Kmeťová, offices Mlynská 27, 040 01 Košice, Slovak Republic, or electronically in the electronic mailbox
of the administrator through the designed electronic form; the electronic submission and its attachments
must be signed by the guaranteed electronic signature of the person entitied to submit the electronic
filing, while delivered to the administrator within the basic registration period of 45 days of the
bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the administrator at a later date, the
creditor shall be considered; the creditor, however, cannot exercise his/her voting rights. The entry of
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such a claim into the administrator´s list of receivables will be published in the Commercial Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects such as the exercise of the right to a court. (Section 167l (3) of the BRA).
17. Táto výzva sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, 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.
17. This notice refers to the foreign creditors who have their habitual residence, domicile or registered
seat in other EU member state than in the Slovak Republic, according to the Article 54 of the Regulation
(EU) No. 2015/848 of the European Parliament and of the Council dated 20th of May 2015 on insolvency
proceedings.
JUDr. Oľga Kmeťová, správca podstaty
JUDr. Oľga Kmeťová, bankruptcy-trustee

K089754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Daduľáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 53, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/455/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/455/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka dlžníka Denisa Daduľáková, nar. 09.07.1970, bytom
Trieda SNP 53, 040 11 Košice, podnikajúca pod obchodným menom: Denisa Daduľáková – HUBERT –
RESTAURANT, s miestom podnikania: Trieda SNP 53, 040 11 Košice - Západ, IČO: 35 067 306,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 21.07.2009,, oznamuje v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/455/2019 v zmysle § 32 a § 167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že bankový účet, na
ktorý možno skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v Slovenskej
sporiteľni, a.s., číslo účtu IBAN: SK76 0900 0000 0051 4426 8893.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo
do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie
preddavku na trovy konania.
5. 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

365

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K089755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 51, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1959
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/465/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/465/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Michal Novák, narodený: 07.11.1959,
bytom: Helcmanovce 51, 055 63 Helcmanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Novák - TANA, s
miestom podnikania: Helcmanovce 51, 055 63 Helcmanovce, IČO: 11 955 651, v oddlžení konkurzom vedenom
na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/465/2019 oznamuje, že za účelom zloženia preddavkov podľa ust.
32 ods. 7 a 11 zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) správca v zmysle ust. § 32 ods. 21 ZKR zverejňuje číslo účtu v tvare
IBAN: SK9211000000002946461536.

K089756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Novák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 51, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1959
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/465/2019 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/465/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Michal Novák, narodený: 07.11.1959,
bytom: Helcmanovce 51, 055 63 Helcmanovce, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Novák - TANA, s
miestom podnikania: Helcmanovce 51, 055 63 Helcmanovce, IČO: 11 955 651, v oddlžení konkurzom vedenom
na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/465/2019 oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v kancelárii správcu na Floriánskej č. 19, 040 01 Košice, a to v pondelok až štvrtok od 8.30 hod. do 12.00
hod. a od 13.00 hod. do 15.30 hod. a v piatok od 8,00 hod. do 12.00 hod a od 13.00 hod. do 15.00 hod.. Žiadosť
o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421
55 290 10 40, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: info@kpkr.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Muchová Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko pri prameni 1353/12, 054 01 Levoča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci navrhovateľa – Veronika Muchová, nar. 24.04.1986, Sídlisko pri prameni 1353/12, 054 01
Levoča, zverejnené v OV č. 135/2019 zo dňa 16.07.2019, Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka. Podľa § 167 v ods. 1 ZKR správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, preto
oznamuje, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Podľa § 167 v ods. 4
ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tie ž účinky podľa 167 b ods. 1, §
167 c ods.2 a 3 § 167 d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Správca
nemá majetok, alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi.
JUDr. Igor Varga, správca KP

K089758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bocko Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťahanovská 1954 / 69, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/386/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o úradných hodinách
V konkurznej veci dlžníka Imrich Bocko, nar. 31.03.1962, Ťahanovská 1954/69, 040 13 Košice – Sídlisko
Ťahanovce, vedenom pod č. k. 31OdK/386/2019 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je
možné v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga,
advokát, správca KP, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail
igor.varga@trenet.sk.

JUDr. Igor Varga,
správca KP
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K089759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bocko Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťahanovská 1954 / 69, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/386/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Imrich Bocko, nar. 31.03.1962,
Ťahanovská 1954/69, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom
konaní, vedenom pod č. k. 31OdK/386/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

žiadny majetok.
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP
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K089760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bocko Imrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťahanovská 1954 / 69, 040 13 Košice-Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/386/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/386/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Imrich Bocko, nar. 31.03.1962,
Ťahanovská 1954/69, 040 13 Košice – Sídlisko Ťahanovce podľa predloženého majetku dlžníka v
konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 31OdK/386/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu
zverejnenia:
·

Oddelená podstata:

žiadny majetok

V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K089761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočtúch Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 755 / 35, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/279/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/279/2019
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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Oznámenie o úradných hodinách
V konkurznej veci dlžníka Lukáš Kočtúch, nar. 24.03.1988, bytom Postupimská 755/35, 040 22 Košice Dargovských hrdinov, vedenom pod č. k. 30OdK/279/2019 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského
spisu je možné v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga,
advokát, správca KP, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail
igor.varga@trenet.sk.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K089762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočtúch Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 755 / 35, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/279/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/279/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Lukáš Kočtúch, nar. 24.03.1988,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bytom Postupimská 755/35, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov podľa predloženého majetku dlžníka v
konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/279/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu
zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

žiadny majetok

V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga
správca KP

K089763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočtúch Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Postupimská 755 / 35, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/279/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/279/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Lukáš Kočtúch, nar. 24.03.1988,
bytom Postupimská 755/35, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov podľa predloženého majetku dlžníka v
konkurznom konaní, vedenom pod č. k. 30OdK/279/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu
zverejnenia:

·

Oddelená podstata:

žiadny majetok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga
správca KP

K089764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mónová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2477 / 19, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/465/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/465/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o úradných hodinách
V konkurznej veci dlžníka Emília Mónová, nar. 17.11.1956, bytom Sofijská 2477/13, 040 13 Košice, vedenom
pod č. k. 31OdK/465/2019 správca oznamuje, že nahliadať do správcovského spisu je možné v pracovných dňoch
v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. v mieste sídla správcu: JUDr. Igor Varga, advokát, správca KP,
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, tel. kontakt 0915 951 000, e-mail igor.varga@trenet.sk.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K089765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mónová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2477 / 19, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/465/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/465/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Emília Mónová, nar. 17.11.1956,
bytom Sofijská 2477/13, 040 13 Košice podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom
pod č. k. 31OdK/465/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Všeobecná podstata:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP

K089766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mónová Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sofijská 2477 / 19, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Igor Varga
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/465/2019 S898
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/465/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Správca podstaty podľa § 76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka Emília Mónová, nar. 17.11.1956,
bytom Sofijská 2477/13, 040 13 Košice podľa predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom
pod č. k. 31OdK/465/2019 informácií od úpadcu, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
·

Oddelená podstata:

žiadny majetok
V prípade aktuálnosti správca súpis majetku bude pravidelne aktualizovať v zmysle § 76 ods. 3 ZKR.

JUDr. Igor Varga,
správca KP
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K089767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Buchala Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozhanovce -, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1983
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/275/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/275/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Matúš Buchala, nar.
23.06.1983, bytom Slovenského národného povstania 102/115, 044 42 Rozhanovce (ďalej aj ako len „Dlžník“),
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že
z dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz
Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 03.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K089768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sudimák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 278, 055 64 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/291/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej dobe, tak na prihlášku sa síce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva. Zapísanie takejto pohľadávky
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.

do

V súlade s uvedeným ustanovením týmto správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Dušan Sudimák, nar.
10.12.1964, bytom: Mníšek nad Hnilcom 453, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom
Dušan Sudimák, DS – súkromná firma, s miestom podnikania Mníšek nad Hnilcom 340, 055 64 Mníšek nad
Hnilcom, IČO: 34 527 435, sp. zn.: 32OdK/291/2019, zverejňuje v Obchodnom vestníku, že došlo k
zápisu doleuvedenej pohľadávky doručenej do elektronickej schránky správcu dňa 25.09.2019, teda po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Obec Prakovce
Prakovce 333
055 62 Prakovce
Slovenská republika
SUMA (celkom): 1 127.58,- Eur

Mgr. Richard Žolna, správca

K089769
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Gelda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 2, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/322/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/322/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Daniela Tarhajová, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Ondrej Gelda, nar.
18. 11. 1964, bytom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Ondrej Gelda STAV –
BAR, s miestom podnikania: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO: 32999054, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 5. 1. 2011, týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 190/2019 dňa 2. 10. 2019 (pod pol.
K088112), a to:
Obchodný podiel v spoločnosti QUATRO Rožňava, s.r.o., so sídlom: Edelényska 2, 048 01 Rožňava, IČO:
31702601, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 5744/V. Veľkosť
spoluvlastníckeho podielu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 6 639,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie Ondrej Gelda – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK94 8330 0000 0022 0130 6507,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
Ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku.
Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 643 080 alebo
na e-mailovej adrese: daniela.tarhajova@gmail.com
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K089770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poráč 224, 053 23 Poráč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/479/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/479/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Peter Pecha, nar.: 21.01.1988, bytom: Poráč 224, 053 23 Poráč
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci pod sp.zn.:
32OdK/479/2019 S1281 je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Thurzova č. 6, 040 01 Košice, a to v
pracovných dňoch v úradných hodinách od 8,00 hod do 12,00 hod a od 13,00 hod do 15,00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať správcovi písomne na adrese kancelárie
správcu, mailom: anitakrcova@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle: 0908 520 707. Elektronická schránka na
doručovanie je E 0006172556.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K089771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Humenská 335/15, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Matúš Mihalovič, PhD.
Sídlo správcu:
Komenského 25, 073 01 Sobrance
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/388/2019 S1923
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/388/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Matúš Mihalovič, PhD., správca S1923, so sídlom kancelárie Komenského 25, 073 01 Sobrance, správca
dlžníka Imrich Molnár, nar. 08.07.1960, trvale bytom Humenská 335/15, 040 11 Košice, Slovenská republika
v konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/388/2019, týmto· v súlade s ust. § 166i v spojení
s ust. § 167j ods. 1 a ust. § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov, oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná
podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
V Sobranciach dňa 03.10.2019

K089772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poráč 224, 053 23 Poráč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/479/2019 S1281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/479/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Anita Krčová, správca podstaty dlžníka Peter Pecha, nar.: 21.01.1988, bytom: Poráč 224, 053 23 Poráč
oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.: 32OdK/479/2019 v zmysle § 32 a §
167l zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno
skladať preddavok na trovy konania pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v mBank S.A.; číslo účtu IBAN:
SK66 8360 5207 0042 0637 4495.
Poučenie:
1. Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do
30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku.
2. Popretie pohľadávky musí byť podané na predpísanom tlačive.
3. Preddavok na trovy konania musí byť zložený na účet správcu s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.
4. Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky je riadne a včasné zloženie preddavku na
trovy konania.
5. 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.
6. Preddavok na trovy možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Anita Krčová, LL.M., MBA, správca

K089773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TOMIREX s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opatovská cesta 14, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 723 420
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nataša Kučerová
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/8/2019S996
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/8/2019
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh, deň a dôvod zapísania
peňažná pohľadávka
zapísaná17.9.2019
majetok vo vlatníctve úpadcu

Obdobie

Spoluvlastnícky podiel dlžníka

september 2019 1/1

Súpis. hodnota €
333,00 EUR

V Košiciach dňa 3.10.2019
JUDr. Nataša Kučerová - správca

K089774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sudimák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prakovce 278, 055 64 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/291/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Podľa ust. § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr ako v základnej prihlasovacej dobe, tak na prihlášku sa síce
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva. Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy.
V súlade s uvedeným ustanovením týmto správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Dušan Sudimák, nar.
10.12.1964, bytom: Mníšek nad Hnilcom 453, 055 64 Mníšek nad Hnilcom, podnikajúci pod obchodným menom
Dušan Sudimák, DS – súkromná firma, s miestom podnikania Mníšek nad Hnilcom 340, 055 64 Mníšek nad
Hnilcom, IČO: 34 527 435, sp. zn.: 32OdK/291/2019, zverejňuje v Obchodnom vestníku, že došlo k
zápisu doleuvedenej pohľadávky doručenej do kancelárie správcu dňa 02.09.2019, teda po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

EX CREDIT, a.s.
Pribinova 25
811 09 Bratislava
Slovenská republika
SUMA (celkom): 2 256.31,- Eur

Mgr. Richard Žolna, správca

K089775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hanzeľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovná 7, 044 10 Geča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1982

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. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/336/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/336/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, správca dlžníka: Tomáš Hanzeľ, nar. 17.
12. 1982, bytom: Rovná 7, 044 10 Geča, podnikajúci pod obchodným menom: Tomáš Hanzeľ – VITAMiNLAND,
s miestom podnikania: Stará Vajnorská 6, 832 62 Bratislava – Nové Mesto, IČO: 40 438 121, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 9. 11. 2017, týmto v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 190/2019 dňa 2. 10. 2019 (pod
pol. č. K088069), ako súpisová zložka majetku č. 2, a to:
Obchodný podiel v spoločnosti VITAMINLAND s.r.o., so sídlom: Stará Vajnorská 1898/6, 831 04 Bratislava –
mestská časť Nové Mesto, IČO: 50 787 802, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sro, vložka č.: 118343/B. Spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 5 000,- €.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu: Werferova 1, 040 11 Košice
v neporušenej obálke s označením “ponukové konanie Tomáš Hanzeľ – neotvárať“ v lehote 10 dní od
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinný zložiť v prospech bankového účtu SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
vedeného vo Fio banke, a.s., zálohu vo výške 100 % ponúkanej kúpnej ceny, ktorá musí byť pripísaná
v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. Záujemca je povinný k ponuke
priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.
3. Ponúkaná kúpna cena nesmie byť nižšia ako je súpisová hodnota majetku.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO a kópiu výpisu
z obchodného alebo iného registra.
5. Ponuka musí obsahovať i číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak
záujemca nebude úspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnakú cenu, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk a následne do
14 dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903 113 095 alebo
na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K089776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halás Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sady nad Torysou 68, 044 41 Sady nad Torysou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/407/2019 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/407/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32OdK/407/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Parcela reg. „E“ č. 2137 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 940 m2, zapísaná: LV č. 2362 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2102 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 36512 m2, zapísaná: LV č. 2861 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2129 – druh: orná pôda, výmera: 651 m2, zapísaná: LV č. 2862 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2146 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 4285 m2, zapísaná: LV č. 2969 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2103/2 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 12544 m2, zapísaná: LV č. 2970 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2103/1 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 883 m2, zapísaná: LV č. 2971 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2187 – druh: lesný pozemok, výmera: 10501 m2, zapísaná: LV č. 2972 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 1907 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 4676 m2, zapísaná: LV č. 2973 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 1905 – druh: lesný pozemok, výmera: 271829 m2, zapísaná: LV č. 3037 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 1906 – druh: lesný pozemok, výmera: 49472 m2, zapísaná: LV č. 3038 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2162/2 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 782 m2, zapísaná: LV č. 3693 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Parcela reg. „E“ č. 2068 – druh: trvalý trávny porast, výmera: 42671 m2, zapísaná: LV č. 3698 k.ú. Rozhanovce,
spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/33, súpisová hodnota: zatiaľ nezistená
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., správca

K089777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. G. Masaryka 1523 / 11, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1958
Obchodné meno správcu:
LM recovery k.s.
Sídlo správcu:
Thurzova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/407/2019 S1942
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/407/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o tom, že dlžník nedisponuje majetkom
LM recovery k.s., správca podstaty dlžníka Ľubica Balogová, nar.: 14.09.1958, bytom: T. G. Masaryka
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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1523/11, 075 01 Trebišov oznamuje v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, č.k.:
31OdK/407/2019, že dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.
za LM recovery k.s.: JUDr. Lukáš Michaľov, PhD., komplementár

K089778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Koščová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 46/85, 076 64 Zemplínska Teplica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/44/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava podania zverejneného dňa 08.07.2019 v OV č. 129/2019 pod č. K058292

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Petra Koščová, nar. 18.07.1991, trvale bytom Okružná 46/85, 076 64
Zemplínska Teplica, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.11.2017, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Petra Koščová, nar. 18.07.1991, trvale bytom Okružná 46/85, 076 64
Zemplínska Teplica sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Petra
Koščová, nar. 18.07.1991, trvale bytom Okružná 46/85, 076 64 Zemplínska Teplica, uznesením Okresného
súdu Košice I. č.k. 30 OdK/44/2019 zo dňa 05.03.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 62/2019 dňa
28.03.2019, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 03.10.2019

Ing. Peter Duhoň, správca

K089779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Kenderová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 68/17, 076 37 Svinice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniela Tarhajová
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/226/2019 S956
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/226/2019
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

381

Obchodný vestník 194/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 08.10.2019

JUDr. Daniela Tarhajová, správca dlžníka: Ľubica Kenderová, nar. 22. 3. 1958, bytom: Hlavná 68/17, 076 37
Svinice, podnikajúca pod obchodným menom: Ľubica Kenderová, s miestom podnikania: Hlavná 68/17, 076 37
Svinice, IČO: 37 523 040, v zmysle ust. § 167v ods. 1 v spojení s § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Daniela Tarhajová, správca

K089780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Kotlár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 2983/15, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/389/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/389/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Urbánek, správca dlžníka: František Kotlár, nar. 13. 10. 1953, bytom: Potočná 2983/15, 052 01
Spišská Nová Ves, podnikajúci pod obchodným menom: František Kotlár – FRAKO, s miestom podnikania:
Potočná 15, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 33 061 084, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K089781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Drajna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helcmanovce 505, 055 63 Helcmanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1979
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/376/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/376/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Ľubomír Drajna, nar. 14.08.1979, trvale
bytom Helcmanovce 505, 055 63 Helcmanovce (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden
majetok. Konkurzná podstata preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok
Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.
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 Košiciach, dňa 03.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K089782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 59, 048 01 Rudná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/252/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh: iná majetková hodnota
p.č. popis

Suma v Súpisová
eur
hodnota v eur
8. Zrážka z vymáhanej pohľadávky voči povinnému Ružena Krištófová, priznanej vykonateľným platobným 39,86 39,86 eur
rozkazom č. 18Ro/49/2011 zo dňa 19.04.2011, ktorý vydal Okresný súd Rožňava. Pohľadávka vymáhaná eur
v exekučnom konaní pod sp. zn. Ex 2564/2012 – 5 MB.
Deň a dôvod zapísania majetku: 03.10.2019, Majetok vo vlastníctve úpadcu - § 167 h ods. 1 ZKR

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K089783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 724 / 11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/239/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/239/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Viktor Dudy, narodený: 07.11.1948, bytom: Cintorínska 724/11, 056 01
Gelnica, týmto v súlade s ustanovením §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty
dlžníka:
Dôvod
Dátum
zápisu
zápisu
Popis pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 36, okres Gelnica, obec GELNICA, k. ú. § 167h ods.
1.
03.10.2019
Gelnica, parcelné číslo 31, výmera 106 m2, výlučný vlastník na základe 2D/38/2019
1 ZKR
Nehnuteľnosť – pozemok

Súpisová
hodnota
1.900 EUR

V Košiciach 03.10.2019

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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JUDr. Vladimír Kotus, správca

K089784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudy Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 724 / 11, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/239/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka Viktor Dudy, narodený: 07.11.1948, bytom: Cintorínska 724/11, 056 01
Gelnica, sp. zn.: 30OdK/239/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu vyhlasuje 1.
kolo verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného majetku dlžníka :
Dôvod
Dátum
zápisu
zápisu
Popis pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, LV č. 36, okres Gelnica, obec GELNICA, k. ú. § 167h ods.
1.
03.10.2019
Gelnica, parcelné číslo 31, výmera 106 m2, výlučný vlastník na základe 2D/38/2019
1 ZKR
Nehnuteľnosť – pozemok

Súpisová
hodnota
1.900 EUR

Pohľadávky a iné majetkové hodnoty sa predávajú jednotlivo ako samostatné veci, v zmysle § 167q
v spojení s § 167p ZKR,.

1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku dlžníka:
·
·

·
·
·

·

musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu majetku – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianskeho preukazu resp.
obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra nie staršieho
ako 3 mesiace, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby)
musí obsahovať presné označenie predmetu kúpy
musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Vladimír Kotus,
Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Viktor Dudy 1, –
NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 18.10.2019 vrátane (do 15.00 hodiny). Včas doručené ponuky na adresu
kancelárie správcu tento označí dátumom doručenia, časom doručenia a poradovým číslom
musí obsahovať doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy vo výške najmenej
100 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 3 tohto pokynu

2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk zložiť
v prospech účtu úpadcu vedeného v VUB, a.s., pobočka Košice, č. účtu : IBAN: SK97 0200 0000 0028 8005
4398 BIC: SUBA SK BX, Variabilný symbol: 263302019, Poznámka : Viktor Dudy 1 zálohu vo výške najmenej
100 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle písomnej cenovej ponuky. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie
predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy. Táto záloha bude
neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.

3. Informácie o predávanom majetku úpadcu budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 - 15.00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3. Informácie o predávanom majetku úpadcu budú poskytované na tel. č. 055/6771044 denne od 9.00 - 15.00
hod.

4. Na písomné cenové ponuky podané po termíne a na písomné cenové ponuky, ktoré nebudú spĺňať podmienky
v zmysle bodu 1 tohto pokynu sa nebude prihliadať.

5. Ak obdrží správca viac návrhov od jedného záujemcu, bude brať na zreteľ iba jedinú cenovú ponuku, v ktorej je
ponúkaná cena za odkúpenie predmetu predaja najvyššia.

7. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný majetok
úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a poskytne najvýhodnejšie platobné
podmienky pri dodržaní podmienok ponukového konania. Správca je oprávnený ponuku odmietnuť, ak
zastáva názor, že opakovaním zverejnenia ponukového konania docieli efektívnejší predaj.

8. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj zástupcu veriteľov, resp. ním povereného
zástupcu, dňa 21.10.2019 o 10.00 hodine.

9. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.

10. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov
(navrhovateľov kúpnej ceny) má prednosť tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.

11. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania kúpnu zmluvu na základe jeho cenovej písomnej ponuky až
po doplatení celej kúpnej ceny. Ak víťaz ponukového konania v lehote určenej správcom nezaplatí kúpnu cenu,
na víťaznú ponuku sa neprihliada.

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K089785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goron Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica za mostom 241 / 42, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
Sídlo správcu:
Štúrova 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/414/2019 S1613
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/414/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto oznamuje, že dňa 01.10.2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 189/2019 uverejnené podanie pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslom K087648 Súpis všeobecnej podstaty s nesprávnym textom. Správny text má byť:

Správca v súlade s §167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
V Košiciach 01.10.2019

doc. JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
správca

K089786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polner František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice-Šaca 0, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.12.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Iveta Beslerová
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/394/2019 S1275
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/394/2019
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 u
dlžníka nebol zistený žiadny majetok, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu podstaty.

K089787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanči Radoslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 96, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/263/2019 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/263/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská a poradenská, k.s., správca dlžníka: Radoslav Kanči, nar. 24.02.1979, bytom Sliepkovce 96, 072
37 Sliepkovce, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Adamčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrastné 71, 044 44 Chrastné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 151 522
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/30/2007 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/30/2007
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponuka na predaj majetku:
JUDr. Iveta Petejová - správca podstaty, so sídlom Hlavná 20, 040 01 Košice, úpadcu: Peter Adamčík, Chrastné
71, 044 44 Chrastné, nar. 30.06.1979 , IČO: 40 151 522 v zmysle udeleného záväzného pokynu na speňaženie
hnuteľného majetku úpadcu - veľkokuchynské zariadenie ponúka na predaj mimo dražby veľkokuchynské
zariadenie, podiel úpadcu : 1/1, zverejnené v súpisu oddelenej podstaty v OV SR č. 69B/2008, K001894 v znení
aktualizácií zverejnených v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Podmienky ponukového konania:
1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby-nepodnikatelia, fyzické osoby-podnikatelia a právnické
osoby.
2. Lehota na podanie ponuky je 15 dní, ktorá začína plynúť dňom zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky. Za deň zverejnenia ponukového konania sa podľa § 199 ods. 9 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení ponukového konania v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky.
Ponuka ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola
odoslaná pred uplynutím lehoty. Takéto ponuky budú správcom odmietnuté ako oneskorené.
3. Ponuky záujemcov musia byť doručené v zalepenej obálke s označením „ Konkurz sp.zn.: 31K/30/2007 neotvárať“ na adresu správcu podstaty : JUDr. Iveta Petejová, Hlavná 20, 040 01 Košice.
4. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť.
5. Náležitosťou ponuky je riadna identifikácia veci, označenie ponúkanej kúpnej ceny v mene euro, doklad o
zaplatení zálohy, predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu, u právnickej osoby výpisom z
Obchodného registra alebo iného registra , u fyzickej osoby – podnikateľa výpisom zo Živnostenského registra
alebo iného registra a u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a
priloží sa fotokópia Občianskeho preukazu alebo fotokópia rodného listu. Ďalej je náležitosťou ponuky uvedenie
bankového účtu v tvare IBAN záujemcu na vrátenie zálohy v prípade že záujemca bude v ponukovom konaní
neúspešný a predloženie prehlásenie o Súhlase so spravovaním osobných údajov.
6. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu najmenej vo výške 10% z ponúkanej ceny v prospech bankového účtu
IBAN : SK42 0200 0000 0012 8256 0157 , vedený vo VÚB, a.s.. Záloha musí byť pripísaná na tento účet
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk, pričom záujemca je povinný o uhradení zálohy ku svojej
ponuke pripojiť doklad o zaplatení zálohy.
7. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať niektoré z uvedených údajov, alebo dokladov, bude považovaná za
formálne neúspešnú, preto ju má správca právo odmietnuť a neprihliadať na takúto ponuku.
8. V prípade ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný v ponukovom konaní a napriek tomu neuzatvorí kúpnu
zmluvu, alebo zvyšok kúpnej ceny neuhradí v lehote podľa podmienok ponukového konania záujemca doručením
ponuky do ponukového konania súhlasí, že záloha v celom zloženom rozsahu prepadá v prospech konkurznej
podstaty úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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9. Úspešným záujemcom ponukového konania bude záujemca ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca
podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť nevýhodnú ponuku.
10. Otváranie obálok sa uskutoční do troch dní odo dňa skončenia lehoty ponukového konania a vyhodnotenie
kola sa uskutoční do troch dní od otvorenia obálok ponukového konania. Správca podstaty neúspešnému
záujemcovi vráti zloženú zálohu v lehote 14 dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
11. Správca podstaty do piatich dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania zašle oznámenie o úspešnosti
ponuky úspešnému záujemcovi, ktorý je povinný do siedmych dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti
ponuky uhradiť celú ponúknutú kúpnu cenu. Správca nie je povinný zaslať vyrozumenie neúspešným záujemcom.
12. Úspešný záujemca je povinný do piatich dní odo dňa pripísania celej kúpnej ceny v prospech bankového účtu
IBAN : SK42 0200 0000 0012 8256 0157, vedený vo VÚB, a.s.. podpísať kúpnu zmluvu.
13. Záujemca podaním ponuky udeľuje správcovi podstaty JUDr. Ivete Petejovej ako prevádzkovateľovi osobných
údajov v konkurznom konaní sp.zn.:31K/30/2007 súhlas so spracovaním osobných údajov na účel ponukového
konania a predaj predmetu ponukového konania v rozsahu uvedenom v tomto ponukovom konaní, na dobu
neobmedzenú, pričom tento súhlas je záujemca povinný uviesť vo svojej ponuke. Záujemca má právo tento
súhlas odvolať.

Informácie o ponúkanom majetku úpadcu sú k dispozícií u správcu podstaty JUDr. Iveta Petejová, telefónne číslo
: 0905 891 361.

K089789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Miškovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 213/13, 053 75 Hnilec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/311/2019, S 1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/311/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca dlžníka : Roman Miškovič, narodený:02.02.1986, bytom: Kolónia 213/13,
053 75 Hnilec, podnikajúci pod obchodným menom: Roman Miškovič, s miestom podnikania : Kolónia
213/13,053 75 Hnilec, IČO: 45 009 961,s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.04.2019, zastúpený :
Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3 , 040 41 Košice v zmysle § 167v,odst.2
ZKR o z n a m u j e , že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si žiadny veriteľ neprihlásil svoje pohľadávky
u správcu, konkurz sa k o n č í.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e .
V Trebišove, 03.10.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K089790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubeňko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 917 / 24, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1975
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/474/2019 S1035-4
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/474/2019
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. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka. Marek Bubeňko, naod.
24.5.1975, bytom Kukučinova 917/24, 075 01 Trebišov, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.:31OdK/474/2019, zo dňa 23.9.2019 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: Marek Bubeňko, date of birth 24.5.1975, residency Kukučinova 917/24, 075 01 Trebišov,
Slovak Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District
Court Košice I, No. 31OdK/474/2019 dated on 23th of Septembr 2019, the bankruptcy was declared on the
Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.9.2019.
Dňom 1.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Košice I was published in Business Journal No. 188/2019 on 30th of
Septembr 2019. Bankruptcy was declared on 01th of October 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 vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Viera Dobrovolská, J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce, Slovenská republika alebo elektronicky do
jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie
a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie
elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Viera Dobrovolska, J.Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce, Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 01.10.2019.
The date 01th of Octobr 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
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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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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
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fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
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. Viera Dobrovolská, správca
JUDr. Viera Dobrovolská, trustee

K089791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bubeňko Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 917 / 24, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/474/2019 S1035
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Okresný súd Košice I
31OdK/474/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Bubeňko, narod. 24.5.1975, bytom:
Kukučinova 917/24, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Bubeňko - MB STAV, s
miestom podnikania: Kukučinova 917/24, 075 01 Trebišov, IČO 41603192 s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 01.5.2019, o z n a m u j e , že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v pracovných dňoch od 7,00
- 13,00 hod. v sídle správcu na adrese: J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese správcu.
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K089792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Šántová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 465/6, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/366/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/366/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 23.07.2019, sp.zn. 32OdK/366/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Eva Šántová, narodená: 06.07.1985, bytom: Nám. Oceliarov 465/6, 040 15 Košice - Šaca. Predmetným
uznesením som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 144/2019 zo dňa 29.07.2019.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 28.09.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 1661 ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná 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.
Správca týmto vyzýva veriteľov vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 28.09.2019
JUDr. Ivan Hric/správca
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