Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

K089796
Spisová značka: 37K/31/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: ŠPEDSERVIS, spol. s.r.o., so sídlom Pri Suchom
Mlyne 21, 811 04 Bratislava, IČO: 31 369 839, právne zast.: A.K. JUDr. NOVÁČKOVÁ, s.r.o., Mandľová 28, 851 10
Bratislava, IČO: 36 699 705 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Ferrora resources, a.s., so sídlom
Mudroňova 26, 811 03 Bratislava, IČO: 31 404 227, právne zast.: Mgr. Matej Krajči, PhD., Záhradnícka 51, Bratislava
821 08, takto
rozhodol
Súd prerušuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Ferrora resources, a.s., so sídlom Mudroňova 26, 811 03 Bratislava,
IČO: 31 404 227, podľa § 16 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 „ZoKR“), na dobu 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089797
Spisová značka: 37OdK/426/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miloš_Milošovič, nar. 13.06.1967, Kuchyňa_354, 900
52_Kuchyňa, 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: Miloš_Milošovič, nar. 13.06.1967, Kuchyňa_354, 900
52_Kuchyňa.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: 1st restructuring, k. s., so sídlom kancelárie Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava,
zn. správcu: S1797.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
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. 988/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
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 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089798
Spisová značka: 37OdK/427/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav_Molnár, nar. 03.10.1977, Estónska_5202 /
30, 821 06_Bratislava - Podunajské Biskupice, 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: Miroslav_Molnár, nar. 03.10.1977, Estónska_5202 / 30, 821
06_Bratislava - Podunajské Biskupice.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Viera Fraňová, so sídlom kancelárie Drevárska 23, 902 01 Pezinok, zn.
správcu: S1260.
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. 998/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok 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
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,
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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 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089799
Spisová značka: 37OdK/428/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana_Sasková, nar. 06.08.1960, Jurigovo nám._437 /
5, 841 04_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30 798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana_Sasková, nar. 06.08.1960, Jurigovo nám._437 / 5, 841
04_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07
Bratislava, zn. správcu: S1441.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IV.
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. 1003/2019 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
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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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
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi
nevymáhateľná, je aj naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi
zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne
aj bez námietky dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala
nevymáhateľná (§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.

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. 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
K089800
Spisová značka: 37OdK/429/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Anna_Husárová, nar. 30.06.1953, Rezedova_3, 821
01_Bratislava, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto,
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna_Husárová, nar. 30.06.1953, Rezedova_3, 821
01_Bratislava.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Petrán, so sídlom kancelárie Odborárske nám. 3, 811 07 Bratislava,
zn. správcu: S353.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 1002/2019 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089801
Spisová značka: 8OdK/138/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Blažej Pilecký, nar. 06.10.1961,
trvale bytom Gruzínska 26, 821 05 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Alan Strelák, so sídlom Plynárenská 1, 821
09 Bratislava, zn. správcu: S 1807, o odvolaní správcu,
rozhodol
I.
Súd odvoláva: JUDr. Alan Strelák, so sídlom Plynárenská 1, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S 1807, z
funkcie správcu úpadcu: Blažej Pilecký, nar. 06.10.1961, trvale bytom Gruzínska 26, 821 05 Bratislava.
II.
Súd u s t a n o v u j e do funkcie správcu úpadcu: Blažej Pilecký, nar. 06.10.1961, trvale bytom
Gruzínska 26, 821 05 Bratislava, správcu: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava,
číslo správcu S 105.
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 2.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudkyňa
K089802
Spisová značka: 37OdK/430/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Kamil_Kartáč, nar. 14.03.1991, Karpatské
námestie_7770 / 10A, 831 06_Bratislava - Rača, 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: Kamil_Kartáč, nar. 14.03.1991, Karpatské námestie_7770 /
10A, 831 06_Bratislava - Rača.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: AENEA Konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie Jozefská 7329/3,
811 06 Bratislava, zn. správcu: S1875.
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“).

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.
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. 1000/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
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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.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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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
K089803
Spisová značka: 37K/52/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Tibor Šranko so sídlom Platanová 3, 821 07
Bratislava ako likvidátor spoločnosti: SLOWBAU, spol. s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Klincová 10, 821 08 Bratislava,
IČO: 00 584 762, právne zast.: Mgr. Andrej Maar, advokát so sídlom Dunajská 6, 811 08 Bratislava o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: SLOWBAU, spol. s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Klincová 10, 821 08
Bratislava, IČO: 00 584 762, takto
rozhodol
I. Súd ustanovuje dlžníkovi: SLOWBAU, spol. s.r.o. ,, v likvidácii“ so sídlom Klincová 10, 821 08 Bratislava, IČO: 00
584 762 predbežného správcu JUDr. Viera Kubicová, Bratislava 2, 821 08, Záhradnícka 68, zn.sp. S272.
II. Súd ukladá predbežnému správcovi zistiť majetok dlžníka, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od
ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v
lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a
vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto
skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti
dlžníka, v ktorej zároveň vysloví záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR) Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089804
Spisová značka: 8OdK/426/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Jaromír_Štibravý,_Hany Meličkovej_
2980 / 3, 84105_Bratislava, narodený: _07.12.1955, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie
Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaromír_Štibravý,_Hany Meličkovej_2980 / 3,
84105_Bratislava, narodený: _07.12.1955, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12,
810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská
48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, značka správcu S1240.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 984/2019 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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,
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peňažný trest podľa Trestného zákona,
nepeňažná pohľadávka.

Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
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na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 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
K089805
Spisová značka: 37K/73/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MAFRA a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha, Česká republika, IČO: 453 13 351, zast. advokátska kancelária agner&partners, s.r.o., so sídlom Špitálska 10,
811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 31 722 261, takto
rozhodol
Súd priznáva predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Puskailer so sídlom kancelárie Bratislava, 831 02, Račianska 71,
zn.sp. S1172, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 750,- EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 292/2018, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má
odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, do 15 dní odo dňa doručenia, písomne, dvojmo na Okresnom súde
Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní sa má uviesť, ktorému súdu
je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie musí
byť podpísané a datované, musí byť predložené s potrebným počtom rovnopisov a s prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis, inak budú vyhotovené kópie odvolania a jeho
príloh na trovy účastníka podávajúceho odvolanie.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089806
Spisová značka: 8OdK/427/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Jozef_Berky,_Hodálova_471 / 3, 84105_Bratislava, narodený: _16.07.1959,
zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jozef_Berky,_Hodálova_471 / 3, 84105_Bratislava, narodený:
_16.07.1959, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 14, 811 06
Bratislava, značka správcu: S 1765.
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. 1004/2019 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.
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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.
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Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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
K089807
Spisová značka: 8OdK/428/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: _Roman_Mudroch,_Kadnárova_2522 / 4, 83152_Bratislava - Rača,
narodený: _28.07.1975, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman_Mudroch,_Kadnárova_2522 / 4, 83152_Bratislava Rača, narodený: _28.07.1975, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava.
II.
Ustanovuje správcu JUDr. Juraj Puskailer, so sídlom kancelárie Račianska 71, 831 02 Bratislava, zn.
správcu: S1172.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. 997/2019 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
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prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), 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 možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089808
Spisová značka: 37K/54/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Marian Michalec, nar. 07.09.1992, trvale bytom Moravská 1884/54,
Púchov, t. č. vo ÚVTOS Dubnica nad Váhom, správcom ktorého je: Mgr. Peter Zvara, so sídlom kancelárie
Obchodná 2, 811 06 Bratislava, zn. správcu: S 1314, uznesením č. k.: 37K/54/2018-44 zo dňa 16.07.2019, zrušil pre
nedostatok majetku konkurz vyhlásený na majetok úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.08.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, vyšší súdny úradník
K089809
Spisová značka: 6K/32/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci úpadcu: Tomáš Sedlák, nar. 15.04.1986 v Bratislave, trvalé bydlisko
Mamateyova 12, Bratislava, t. č. vo výkone trestu v Hrnčiarovciach nad Parnou s uznesením č.k. 6K/32/2017-171,
povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Bratislava, Ševčenkova 32, Bratislava. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, sudca
K089810
Spisová značka: 37K/7/2019
Súd zvoláva zmysle § 42 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“) schôdzu veriteľov úpadcu: Fleming Events, s.r.o.,
so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 44 597 452, ktorá sa bude konať dňa 18.10.2019 o 8:15 hod., na
Okresnom súde Bratislava I, Medená ulica, v miestnosti č. dv. 105b, s nasledujúcim programom: 1. Otvorenie
schôdze veriteľov, 2. Schválenie návrhu na nového správcu podľa § 42 ods. 5 ZKR, 3. Záver. Pri prezentácii veritelia
predložia doklad totožnosti a zároveň doklad preukazujúci pohľadávku, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
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Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Patrícia Jašurková, sudca
K089811
Spisová značka: 8OdK/429/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci: __Silvester_Zeman,_Štefana Králika_6170 / 2, 84107_Bratislava-Devínska
Nová Ves, narodený: _13.09.1974, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol

I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Silvester_Zeman,_Štefana Králika_6170 / 2, 84107_BratislavaDevínska Nová Ves, narodený: _13.09.1974, zastúpeným: Centrum právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody
12, 810 05 Bratislava.
II.

Ustanovuje správcu Mgr. Miloš Ágg, so sídlom Lužná 6, 851 04 Bratislava, S 1233.

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. 999/2019 prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR), to neplatí vo vzťahu k zahraničným veriteľom.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz
alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka
voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od
zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)

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

Okresný súd Bratislava I dňa 9.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K089812
Spisová značka: 6K/48/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci dlžníka: REAL 2 s. r. o., so sídlom Šancová 8, 902 01 Pezinok, IČO: 36 778
222, správcom ktorého je: Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka
správcu S 1789, o návrhu obchodnej spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania, namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo
Slovenskej republiky, so sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500. Uznesenie nadobudlo
právoplatnosť dňa 23.08.2019.
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Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K089813
Spisová značka: 37K/80/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: New Co., a.s., so sídlom Tomášikova 17, 821 02
Bratislava, IČO: 51 057 131, právne zast. RASLEGAL, s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Mostová 2, 811 02
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: EUROPA SC ZV II., a.s., so sídlom Račianska 96,
831 02 Bratislava, IČO: 43 924 123,
rozhodol

Súd konkurzné konanie na majetok dlžníka: EUROPA SC ZV II., a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02 Bratislava,
IČO: 43 924 123 z a s t a v u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089814
Spisová značka: 3K/18/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Milan Manko, rod. Manko,
nar. 15.05.1964, trvale bytom Kopčianska 88, 851 01 Bratislava, štátny občan SR, o ustanovení správcu úpadcu,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Mgr. Milan Manko, rod. Manko, nar. 15.05.1964, trvale bytom
Kopčianska 88, 851 01 Bratislava, štátny občan SR správcu: JUDr. Vojtech Agner, so sídlom kancelárie Cintorínska
22, 811 08 Bratislava, zn. správcu: S1690.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K089815
Spisová značka: 1K/19/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gard-invest spol. s r.o.,"v
konkurze", Námestie artézskych prameňov 1, 984 01 Lučenec, IČO: 31 590 641, správcom konkurznej podstaty
ktorého je spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k,s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 44 088 833, značka správcu S1240, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Stredoslovenská energetika, a. s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 14 514,92 Eur.
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Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089816
Spisová značka: 1K/17/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu NEO-A.V.T, a.s. " v
konkurze", Námestie Artézskych prameňov 31, 984 01 Lučenec, IČO: 36 030 473, správcom konkurznej podstaty
ktorého je spoločnosť Konkurzný správca, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36
746 762, značka správcu S1189, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 14 950,69 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089817
Spisová značka: 1K/37/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Bystrická inštalačná
spoločnosť - BIS, s.r.o., IČO: 31 575 633, so sídlom Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica, správcom
konkurznej podstaty ktorého je JUDr. Ondrej Zachar, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica,
značka správcu S640, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke
8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 7 637,41 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 02.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089818
Spisová značka: 1K/7/2007
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ladislav Nozdrovický NOL,
miesto podnikania: Pažitná 27, 991 26 Nenince, IČO: 10 913 777, správcom konkurznej podstaty ktorého je
spoločnosť Konkurzný správca, k.s., so sídlom kancelárie Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 746 762,
značka správcu S1189, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so
sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008) vo výške 92,48 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. 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 ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 03.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K089819
Spisová značka: 32OdK/477/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Anna Šarová, narodená: 22.04.1989, bytom: Topolianska
2838/192, 071 01 Michalovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066
01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Anna Šarová, narodená: 22.04.1989, bytom: Topolianska
2838/192, 071 01 Michalovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Anna Šarová, narodená: 22.04.1989, bytom: Topolianska 2838/192, 071 01
Michalovce všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1561.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01
Košice, zn. správcu: S1561; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1839/2019 na účet správcu
podstaty: Ing. Ján Simko, so sídlom kancelárie Kukučínova 14, 040 01 Košice, zn. správcu: S1561; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
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vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K089820
Spisová značka: 32OdK/478/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Iveta Mojciková, narodená: 01.06.1964, bytom: Mesto
Michalovce, 071 01 Michalovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066
01 Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Iveta Mojciková, narodená: 01.06.1964, bytom: Mesto
Michalovce, 071 01 Michalovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Iveta Mojciková, narodená: 01.06.1964, bytom: Mesto Michalovce, 071 01 Michalovce
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Mgr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1931.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
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zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Mgr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1931; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1835/2019 na účet správcu
podstaty: Mgr. Tomáš Palčík, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S1931; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
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7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
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)
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12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

46

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K089821
Spisová značka: 26OdK/476/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Mária Fedáková, narodená: 20.06.1984, bytom: Falkušovce 26,
072 05 Falkušovce, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Mária Fedáková, narodená: 20.06.1984, bytom: Falkušovce 26,
072 05 Falkušovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Mária Fedáková, narodená: 20.06.1984, bytom: Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie
Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom
kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169; preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1837/2019 na účet správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO: 36
669 415, zn. správcu: S1169; do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
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splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
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14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
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popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).

Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K089822
Spisová značka: 26OdK/477/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Dana Malárová, narodená: 21.01.1977, bytom: Hatalov 220, 072
16 Hatalov, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
16 Hatalov.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dana Malárová, narodená: 21.01.1977, bytom: Hatalov 220, 072

II.
Zbavuje dlžníka: Dana Malárová, narodená: 21.01.1977, bytom: Hatalov 220, 072 16 Hatalov všetkých
dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1178.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
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XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, zn. správcu: S1178; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1836/2019 na účet správcu
podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01 Košice, zn. správcu: S1178; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
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písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
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15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
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neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K089823
Spisová značka: 26OdK/478/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Jaroslav Karička, narodený: 09.04.1991, bytom: Štefana Fidlika
46, 071 01 Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jaroslav Karička, narodený: 09.04.1991, bytom: Štefana Fidlika
46, 071 01 Michalovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Jaroslav Karička, narodený: 09.04.1991, bytom: Štefana Fidlika 46, 071 01
Michalovce všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn.
správcu: S1015.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice,
zn. správcu: S1015; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1838/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Marián Páll, so sídlom kancelárie Teslova 2, 040 12 Košice, zn. správcu: S1015; do 3 dní odo dňa
doručenia právoplatného uznesenia.
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Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
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9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K089824
Spisová značka: 31OdK/477/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Slavomíra Ilišková, narodená: 03.03.1988, bytom: Trnava
pri Laborci 74, 072 31 Trnava pri Laborci, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom:
Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Slavomíra Ilišková, narodená: 03.03.1988, bytom: Trnava pri
Laborci 74, 072 31 Trnava pri Laborci.
II.
Zbavuje dlžníka: Slavomíra Ilišková, narodená: 03.03.1988, bytom: Trnava pri Laborci 74, 072 31
Trnava pri Laborci, všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené
v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17
Košice, zn. správcu: S1132.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17
Košice, zn. správcu: S1132; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1840/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Melánia Burdová, so sídlom kancelárie: Hraničná 2, 040 17 Košice, zn. správcu: S1132; do 3 dní odo
dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri

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

59

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
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neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
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19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089825
Spisová značka: 31OdK/478/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Dušan Fedák, narodený: 15.01.1982, bytom: Falkušovce
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26, 072 05 Falkušovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Dušan Fedák, narodený: 15.01.1982, bytom: Falkušovce 26,
072 05 Falkušovce.
II.
Zbavuje dlžníka: Dušan Fedák, narodený: 15.01.1982, bytom: Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce,
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: JUDr. Ivan Hric, so sídlom kancelárie: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská
Nová Ves, zn. správcu: S1886.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: JUDr. Ivan Hric, so sídlom kancelárie: Ing. Kožucha 8, 052 01
Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1886; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1841/2019 na účet správcu
podstaty: JUDr. Ivan Hric, so sídlom kancelárie: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1886; do 3
dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
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nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089826
Spisová značka: 31K/10/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Fond Seed Capital, k.s., so sídlom: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov,
IČO: 36 653 012, ktorého správcom podstaty je: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29,
040 01 Košice, zn. správcu: S1661, o priznaní odmeny a výdavkov predbežnému správcovi, takto
rozhodol
Priznáva predbežnému správcovi: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01 Košice,
zn. správcu: S1661, odmenu vo výške 500,- EUR.
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Nepriznáva predbežnému správcovi: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01
Košice, zn. správcu: S1661, náhradu výdavkov na zisťovanie majetku dlžníka.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť k rukám predbežnému správcovi: TETRA INSOLVENCY, k.s., so
sídlom kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01 Košice, zn. správcu: S1661 paušálnu náhradu výdavkov vo výške 500,EUR z preddavku evidovaného v zázname o zložení položka denníka D19-26/2019, do 3 dní odo dňa doručenia
právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie
predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten,
kto má odmenu a výdavky predbežného správcu platiť, a to do 15 dní od jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po
dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 C.s.p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody
podľa § 365 C.s.p.) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Július Tóth,
K089827
Spisová značka: 31K/66/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze, so sídlom: Šafárikova 125, 048 01
Rožňava, IČO: 36 183 792, uznesením zo dňa 23.07.2019, č.k. 31K/66/2016-547 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 040 01 Košice, na
navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,
vedených v zozname pohľadávok pod č. 168 až 173 v celkovej výške 5.231,10 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 15.08.2019.
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Roman Maščák, vyšší súdny úradník
K089828
Spisová značka: 31K/66/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: J.P.-STAV spol. s r.o., v konkurze, so sídlom: Šafárikova 125, 048 01
Rožňava, IČO: 36 183 792, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29.
augusta 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, vedených v zozname pohľadávok pod č. 81 až 86 v celkovej
výške 3.701,45 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 troch vyhotoveniach.
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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 3.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K089829
Spisová značka: 30K/15/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Probala, nar. 27.02.1987,
trvale bytom Kežmarská 34, Košice, o návrhu správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie
Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S762, o odvolanie správcu z funkcie takto
rozhodol
O d v o l á v a z funkcie správcu podstaty: JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., so sídlom kancelárie Mlynská 27, 040 01
Košice, značka správcu: S762.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Pavel Varga,
K089830
Spisová značka: 30K/3/2019
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEMPUS AWT BAVARIA s.r.o., so sídlom
Rastislavova 110, 040 01 Košice, IČO: 31 324 711, o návrhu odvolaného správcu podstaty: JUDr. Andrea
Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova 6, 040 01 Košice, zn. správcu: S791 na priznanie paušálnej
odmeny správcovi takto
rozhodol
P r i z n á v a odvolanému správcovi podstaty: JUDr. Andrea Havlátová-Rajczyová, so sídlom kancelárie Žižkova 6,
040 01 Košice, zn. správcu: S791, paušálnu odmenu vo výške 7920,- EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K089831
Spisová značka: 30K/15/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice, Jesenského
26, 040 01 Košice, IČO: 17 081 203, práv. zast.: JUDr. Jana Šándorová, advokátka, Kuzmányho 87, 040 01 Košice,
IČO: 35 570 415, o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: T+M - verejná obchodná spoločnosť Košice,
Jesenského 26, 040 01 Košice, IČO: 17 081 203.
Poučenie:
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Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Pavel Varga,
K089832
Spisová značka: 32K/8/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná
č. 1, 041 90 Košice proti dlžníkovi: PRO UNITED s. r. o., so sídlom: Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce, IČO: 36 644
366 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: PRO UNITED s. r. o., so sídlom: Kpt. Nálepku 20, 071 01
Michalovce, IČO: 36 644 366.
II.

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

III.
Ustanovuje správcu podstaty: Doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., so sídlom kancelárie kpt. Nálepku 17, 040 01
Košice, S714.
IV.
U k l a d á správcovi podstaty vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o
stave súpisu a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v
lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a v lehote najneskôr
5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a o splnení
povinnosti uloženej správcovi v V. výroku tohto uznesenia; a zároveň v tejto lehote doručí na tunajší súd jeden
rovnopis zoznamu pohľadávok v elektronickej podobe, spolu s evidenčnou pomôckou ohľadom veriteľov prihlásených
pohľadávok a ich hlasovacích práv.
V.
Ukladá správcovi povinnosť pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty 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, vrátane daňových orgánov a orgánov
sociálneho zabezpečenia členských štátov, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní; a to individuálnym zaslaním štandardného formulára, ktorý je
uverejnený na Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“, každému
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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známemu zahraničnému veriteľovi zvlášť.
VI.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise,
pričom správcovi musia byť prihlášky doručené do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Spôsob prihlasovania pohľadávok
je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti I., III. - VI. výroku tohto uznesenia je odvolanie oprávnený podať iba dlžník, ktoré možno podať do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde Košice I,
a to písomne; v prípade podania v listinnej podobe v troch vyhotoveniach (§ 19 ods. 2 a § 198 ods. 1 ZKR).
Proti II. výroku o uznaní konkurzu za hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré možno podať do 15
dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresnom súde
Košice I, a to písomne; v prípade podania v listinnej podobe v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5
nariadenia).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie,
proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd (§ 28 ods. 2 ZKR).
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 4, 9 ZKR).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté;
môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol
oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4 ZKR).
Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ
oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie
práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze
uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie
práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
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).
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

70

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu, ak ide o
fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo
alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis.
(§ 29 ods. 1 ZKR).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu,
poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí
podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky,
inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
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)
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Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K089833
Spisová značka: 23K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa : Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 1,
829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: SHS Building s.r.o., so sídlom:
Detvianska 1B, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 405 375, o žiadosti predbežného správcu na predĺženie lehoty, takto
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi, Mgr. Veronike Vargovej, sídlo kancelárie: Mostná 62, 949 01 Nitra, lehotu na
podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§198 ods.1 ZoKR).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K089834
Spisová značka: 29OdK/209/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Máté Szabó, nar. 09.11.1988, bytom Chotín 132, 946 31
Chotín, (t.č. Vodná 15/16, 945 01 Komárno), zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova
trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Máté Szabó, nar. 09.11.1988, bytom Chotín 132, 946 31 Chotín,
(t.č. Vodná 15/16, 945 01 Komárno).
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: LexCreditor k.s., IČO: 47 245 913, so sídlom kancelárie Kalnická cesta 829/8, 934
01 Levice, zn. správcu: S 1636.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka: Máté Szabó, nar. 09.11.1988, bytom Chotín 132, 946 31
Chotín, (t.č. Vodná 15/16, 945 01 Komárno), aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy
nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť
pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa
podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v
prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o
konkurze a reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Máté Szabó, nar. 09.11.1988, bytom Chotín 132, 946 31 Chotín, (t.č. Vodná
15/16, 945 01 Komárno), že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Máté Szabó, nar. 09.11.1988, bytom Chotín 132, 946 31 Chotín, (t.č. Vodná 15/16, 945 01 Komárno), ktorí
majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.10.2019 vedený pod položkou registra 1558/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
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g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K089835
Spisová značka: 29OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska
Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88,
949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda
120, 956 16 Nitrianska Streda.
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.
Ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Majorán, so sídlom kancelárie Ulica Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice,
zn. správcu: S 423.
IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka: Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda
120, 956 16 Nitrianska Streda, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u
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správcu na adrese jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu
vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť
pohľadávku do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa
podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v
prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o
konkurze a reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda 120, 956 16
Nitrianska Streda, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom
nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda, ktorí majú
zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v
Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 02.10.2019 vedený pod položkou registra 1551/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z. z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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.
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
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na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
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K089836
Spisová značka: 23OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Rudolf Lendel, nar. 08.02.1954, bytom 955 01 Topoľčany,
t.č. Krušovská 2050/21, 955 01 Topoľčany, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda
88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Rudolf Lendel, nar. 08.02.1954, bytom 955 01 Topoľčany.

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu: SKP, k. s., S 1359, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Rudolf Lendel, nar. 08.02.1954, bytom 955 01 Topoľčany, aby
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Rudolf Lendel, nar. 08.02.1954, bytom 955 01 Topoľčany tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Rudolf Lendel, nar. 08.02.1954, bytom 955 01 Topoľčany, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019 vedený pod položkou registra 1547/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K089837
Spisová značka: 28OdK/209/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice, t.č.
Jána Straku 19, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda
88, 949 03 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice.
II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu INSOLVENCY SOLUTIONS, k. s., so sídlom kancelárie Štúrova 21, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice, aby v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 29
zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie.
Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým správca neoznámi v
Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých vzory a údaje do nich
zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a reštrukturalizácii, sa v
tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice tak, že ho zbavuje
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Mgr. Jozef Petro, nar. 12.09.1967, bytom 934 05 Levice, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko
alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019 vedený pod položkou registra 1555/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.

Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.10.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K089838
Spisová značka: 28OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Ing. Miroslav Cibulka, bytom Rošického 165/20, 955 01
Práznovce, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Práznovce.

Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Ing. Miroslav Cibulka, bytom Rošického 165/20, 955 01

II.

U z n á v a konkurz za hlavné insolvenčné konanie.

III.

Ustanovuje správcu Mgr. Ladislav Barát, so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra.

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Ing. Miroslav Cibulka, bytom Rošického 165/20, 955 01
Práznovce, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
postupom podľa § 29 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v jednom rovnopise u správcu na adrese
jeho kancelárie. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, však vtedy nemôžu vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť pohľadávku do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška sa podáva na tlačivách, ktorých
vzory a údaje do nich zapisované spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom, sú uvedené v prílohách vyhlášky
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
konkurze a reštrukturalizácii , keďže na prihlášky podané v rozpore s § 28 a § 29 zákona o konkurze a
reštrukturalizácii, sa v tomto konkurze neprihliadne. K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v
nej uvedené skutočnosti. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni
zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
O d d l ž u j e dlžníka: Ing. Miroslav Cibulka, bytom Rošického 165/20, 955 01 Práznovce tak, že ho
zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v
konkurze.
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VI.
Ukladá správcovi bez zbytočného odkladu informovať o konkurznom konaní známych veriteľov
dlžníka : Ing. Miroslav Cibulka, bytom Rošického 165/20, 955 01 Práznovce, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu,
trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť každých 60 dní od vyhlásenia konkurzu 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.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019 vedený pod položkou registra 1548/2019, na
číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby preddavok
správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania o práve uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov podľa § 52
zák.č.160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť najneskôr do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok, keďže na námietky doručené neskôr súd neprihliada.
X.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie
o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, okrem výroku II., proti ktorému môže podať odvolanie dlžník alebo
ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
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.
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
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musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.10.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K089839
Spisová značka: 31OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Zoltán Danko, nar. 18.05.1961, bytom Nána č. 1217,
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: Zoltán Danko, nar. 18.05.1961, bytom Nána č. 1217.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Marián Dobiš, so sídlom kancelárie: Nitra, Sládkovičova č. 1.
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.
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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 - 1554/2019, 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 - 1554/2019.
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.
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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
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
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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
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.
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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 3.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K089840
Spisová značka: 1K/45/2014
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: TEMA INVEST, a.s. v
konkurze, so sídlom Osloboditeľov 5669/114, 066 01 Humenné, IČO: 36 476 668, správcom ktorého je JUDr. Jozef
Jaroščák ml., so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, o návrhu zabezpečeného veriteľa
ISONZO, a.s., so sídlom Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, IČO: 35 871 334 uložiť
správcovi povinnosť zostaviť čiastkový rozvrh, takto
rozhodol
návrh zabezpečeného veriteľa uložiť správcovi povinnosť zostaviť čiastkový rozvrh
z a m i e t a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K089841
Spisová značka: 5OdK/756/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Otília Mihaliková, nar. 10.06.1988, trvale bytom Poštárka
58, 085 01 Bardejov zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Otília Mihaliková, nar. 10.06.1988, trvale bytom Poštárka 58,
085 01 Bardejov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov,

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
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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. Jozef Tarabčák, so sídlom kancelárie Hlavná 13, 080 01 Prešov preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1630/2019.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
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veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089842
Spisová značka: 5OdK/757/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Emil Ladomirjak, nar. 21.12.1982, trvale bytom Třebíčska
1844/20, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Emil Ladomirjak, nar. 21.12.1982, trvale bytom Třebíčska
1844/20, 066 01 Humenné,
II.

ustanovuje správcu: Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné,

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
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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:
Ing. Dušan Kuruc, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy) položka
1633/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
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zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089843
Spisová značka: 5OdK/758/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Kurej, nar. 05.08.1988, trvale bytom Podskalka
5209/83, 066 01 Humenné zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01 Humenné o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Miroslav Kurej, nar. 05.08.1988, trvale bytom Podskalka
5209/83, 066 01 Humenné,
II.
Svidník,

ustanovuje správcu: Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
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niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom konaní (zálohy)
položka 1632/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K089844
Spisová značka: 40OdK/661/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Michal Jambor, nar. 11.11.1987, trvale
bytom Mateja Bela 2462/26, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je Bankruptcy and recovery innovative corporation k.
s. so sídlom kancelárie Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín, IČO 51643162, značka správcu S1893, takto
rozhodol
I. Opravuje sa záhlavie a výrok uznesenia tunajšieho súdu č.k. 40OdK/661/2019-17 zo dňa 18.9.2019 tak, že meno
navrhovateľa - dlžníka má správne znieť Michal Jambor.
II. V ostatnom ostáva uznesenie tunajšieho súdu č.k. 40OdK/661/2019-17 zo dňa 18.9.2019 nezmenené.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 355 ods. 2 CSP)
Okresný súd Trenčín dňa 2.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, 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

93

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

K089845
Spisová značka: 40OdK/691/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Renáta Váradyová, nar. 10.7.1969, trvale bytom Ulica Š.
Králika 431/21, 971 01 Prievidza, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok Renáta Váradyová, nar. 10.7.1969, trvale bytom Ulica Š. Králika 431/21, 971 01
Prievidza.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Peter Plško so sídlom kancelárie Legionárska 6434/2, 911 01 Trenčín, značka správcu
S1780.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1472/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
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Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
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Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
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Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K089846
Spisová značka: 40OdK/692/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Jakub Cigánik, nar. 22.09.1990, trvale bytom Pod Šachtou
972/6, 972 51 Handlová, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Jakub Cigánik, nar. 22.09.1990, trvale bytom Pod Šachtou 972/6, 972 51
Handlová.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Darina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, značka správcu
S167.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1474/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

97

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
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,
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c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
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návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K089847
Spisová značka: 38OdK/692/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ján Lazar, nar. 20.01.1982, trvale bytom Potočná 513/29,
972 47 Oslany, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841 Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ján Lazar, nar. 20.01.1982, trvale bytom Potočná 513/29, 972 47 Oslany.
II. Ustanovuje správcu JUDr. Lukáš Tyko so sídlom kancelárie Palackého 5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1333.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi uvedenom v II.
výroku tohto uznesenia preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet
tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1475/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
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V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
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.
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Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089848
Spisová značka: 38OdK/691/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžník Ivana Kőpplová, rod. Tonková, nar. 17.07.1954, trvale
bytom Februárová 639/16, 958 01 Partizánske, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO 30 798 841 - Kancelária CPP v Žiari nad Hronom so sídlom SNP 613/124, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I. Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Ivana Kőpplová, rod. Tonková, nar. 17.07.1954, trvale bytom Februárová
639/16, 958 01 Partizánske.
II. Ustanovuje správcu Ing. Katarína Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu
S1864.
III. Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a lehota
na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
IV. Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V. Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI. Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na majetok
dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII. Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII. Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku majú právo
uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky týkajúce sa len
okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke zaujatosti musí
byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a spisová značka
konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník uplatňujúci si námietku
o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré
nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd neprihliada; v tomto prípade sa
vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX. Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi Ing. Katarína
Štrbáňová so sídlom kancelárie Dvory 1932, 020 01 Púchov, značka správcu S1864, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500,- eur, a to z
preddavku zloženého Centrom právnej pomoci na účet tunajšieho súdu pod položkou reg. D14 1473/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 ZKR)
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku
5 ods. 1 nariadenia, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné
insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie
zastaví.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie
o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 Civilného sporového poriadku, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov dlžníka, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie prihlášok
sú uvedené v prílohách vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a sú
zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR (www.justice.gov.sk). Na prihlášky, ktoré nie sú
podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods.
1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
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pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
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l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v
plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky
sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K089849
Spisová značka: 36OdK/325/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Herák, narodený 13.08.1980, trvale bytom 909 01
Skalica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 920 01 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: Milan Herák, narodený 13.08.1980, trvale bytom 909 01 Skalica.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Tibor Timár, so sídlom kancelárie Štúrova 42, 927 01 Šaľa, IČO: 37 514
377, značka správcu: S1526.
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
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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 1020/2019, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 2.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K089850
Spisová značka: 36OdK/326/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Svetlana Danielová, narodená 28.08.1971, trvale bytom
909 01 Skalica, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 920 01 Bratislava, IČO 30
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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: Svetlana Danielová, narodená 28.08.1971, trvale bytom 909 01
Skalica.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Štefan Dostál, so sídlom kancelárie Robotnícka 79, 905 01 Senica, IČO: 47
050 101, značka správcu: S1148.
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 1018/2019, 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.
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde 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
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v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
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Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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 2.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K089851
Spisová značka: 28K/9/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CLEANPAL s.r.o. v likvidácii, Niklova
ulica, Sereď 926 01, IČO: 43 848 613, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
č. 21230/T, zastúpený likvidátorom: Ing. Peter Černý, Školská 446/4, Ivanka pri Dunaji 900 28 správcom ktorého je:
Mgr. Ladislav Zselinszky, so sídlom kancelárie: Hlavná 28/7, Dunajská Streda 929 01, , uznesením č. k.: 28K/9/2018
- 151 zo dňa 05.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 13.09.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa
Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške
74.312,50 Eur vedené v zozname pohľadávok pod. č. 27-52.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, Sudca
K089852
Spisová značka: 23K/27/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TELEKOMUNIKATION & MORE
s.r.o., IČO 44927631, Fučíkova 120, 925 21 Sládkovičovo, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 24218/T, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.,
so sídlom kancelárie Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, uznesením č. k.: 23K/27/2016 - 510 zo dňa 06.09.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 12.09.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa,
ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 8.325,96
Eur vedené v zozname pohľadávok pod. č. 2/1 - 2/38.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Poláková, vyššia súdna úradníčka
K089853
Spisová značka: 36OdK/327/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Karel Jakoubek, narodený 01.11.1947, trvale bytom 925
09 Košúty 288, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o vyhlásenie konkurzu na jeho
majetok, takto
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rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Karel Jakoubek, narodený 01.11.1947, trvale bytom 925 09
Košúty 288.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany,
IČO: 30 789 702, značka správcu: S1505.
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
23.09.2019, vedený pod položkou registra 1022/2019, 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 2.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K089854
Spisová značka: 3K/3/2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: M -MÓDA s.r.o., so sídlom Hrabovská
1670, 034 01 Ružomberok, IČO: 46 750 533, správcom ktorého je I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.
s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265, takto
rozhodol
Vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: M -MÓDA s.r.o., so sídlom Hrabovská 1670, 034 01 Ružomberok, IČO: 46
750 533, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K089855
Spisová značka: 3OdK/143/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marianna Fusková, nar. 13.01.1989,
trvale bytom Drahošanka 1358, 022 01 Čadca, do 03.07.2014 podnikajúci pod obchodným menom Marianna
Fusková, s miestom podnikania Drahošanka 1358, 022 01 Čadca, IČO: 44 534 728, 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: Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie Sládkovičova 6, 010 01
Žilina, IČO: 45 393 486.
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: Licitor recovery k. s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486.
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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 2.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K089856
Spisová značka: 3OdK/161/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Kozák, nar. 15.03.1978, trvale
bytom Vyšné Matiašovce 50, 032 23 Liptovské Matiašovce, do 12.03.2013 podnikajúci pod obchodným menom Jozef
Kozák, s miestom podnikania Podtureň 505, 033 01 Podtureň, IČO: 41 816 111, 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.
915 691.

Ustanovuje do funkcie správcu: SKP, k. s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, IČO: 44

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: SKP, k. s., so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010
01 Žilina, IČO: 44 915 691.
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 2.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K089857
Spisová značka: 3OdK/193/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Iveta Haverlová, nar. 06.08.1971, trvale
bytom A. Medňanského 2376/21, 036 08 Martin - Priekopa, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho
pod obchodným menom Iveta Haverlová, s miestom podnikania Medňanského 21, 036 08 Martin, IČO: 35 071 681,
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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: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01
Žilina, značka správcu: S1849.
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: Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie
Pivovarská 20, 010 01 Žilina, značka správcu: S1849.
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 2.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K089858
Spisová značka: 3OdK/249/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Eva Belvončíková, nar.: 24.03.1968,
trvale bytom M. R. Štefánika 1830/30, 026 01 Dolný Kubín, do 26.03.2019 podnikajúci pod obchodným menom Eva
Belvončíková, s miestom podnikania M. R. Štefánika 1830/30, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 37 359 746,
korešpondenčná adresa: Horná 1, 831 52 Bratislava - Rača, 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: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie Jesenského 29,
036 01 Martin, IČO: 36 142 328.
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: JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom kancelárie
Jesenského 29, 036 01 Martin, IČO: 36 142 328.
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:
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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 2.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K089859
Spisová značka: 1K/5/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AJDA s.r.o., Kollárova 2213/45, 039 01
Turčianske Teplice, IČO: 46 371 834, na návrh navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa
2, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, takto
rozhodol
Poukazuje nevyplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu v sume 1.500,- EUR na
účet správy podstaty.
Upravuje učtáreň Okresného súdu Žilina vyplatiť úpadcovi na účet správy podstaty preddavok na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu vo výške 1.500,- EUR, zaplateného na účet Okresného súdu Žilina dňa 30.07.2018,
vedený pod položkou registra D18 č. 25/2018, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané,
a to v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň
po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo
sa ním sleduje a podpis) uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup alebo uznesenie súdu považuje
za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda, môže sťažovateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie sťažnosti.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Žilina dňa 3.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K089860
Spisová značka: 4K/9/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mgr. Eva Jankovičová, nar. 16.12.1971,
trvale bytom Gerlachovská 8, 010 08 Žilina (do 04.09.2012 podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Eva
Jankovičová, s miestom podnikania Gerlachovská 3105/8, 010 08 Žilina, IČO: 45 459 401), správcom ktorého je:
JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, takto
rozhodol
Schvaľuje
konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov tak, že zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu zapísaného do všeobecnej podstaty vo výške 16.786,12 eur sa uspokojujú:
1. pohľadávky proti podstate vo výške 4.199,30 eur:
a) paušálna odmena správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 796,65 eur,
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b) odmena správcu zo speňaženia vo výške 347,53 eur,
c) poplatky za notára vo výške 53,48 eur,
d) odmena dražobníka vo výške 2.660,73 eur,
e) náklady konkurzu (poštovné) vo výške 22,95 eur
e) náklady konkurzu (bankové poplatky) vo výške 271,50 eur,
f) súdny poplatok z výťažku vo výške 33,50 eur,
g) náklady na vedenie kancelárie vo výške 12,96 eur.
2. Nezabezpečení veritelia sa uspokojujú zo sumy výťažku vo výške 12.586,82 eur po odpočítaní pohľadávok proti
podstate nasledovne:
mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 36 819 638 suma určená na uspokojenie 921,91 eur;
Broker Consulting, a. s., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 36 651 419 - suma určená na
uspokojenie 20,41 eur;
MONEY PLUS, a.s., so sídlom Palkovičova 217/16, 821 08 Bratislava, IČO: 35 962 682 - suma určená
na uspokojenie 215,80 eur;
Mesto Žilina, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00 321 796 - suma určená na
uspokojenie 25,33 eur;
BENCONT COLLECTION, a. s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 suma určená na uspokojenie 436,76 eur;
Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., so sídlom Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 - suma
určená na uspokojenie 7.454,16 eur;
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653 - suma
určená na uspokojenie 326,86 eur;
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752 - suma
určená na uspokojenie 1.486,12 eur;
POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598 - suma určená na
uspokojenie 791,09 eur;
BYTTERM, a.s., so sídlom Saleziánska 4, 010 77 Žilina, IČO: 31 584 705 - suma určená na
uspokojenie 302,64 eur;
TELERVIS PLUS a.s., so sídlom Staré Grúnty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769 - suma určená na
uspokojenie 274,53 eur;
Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, ako
právny nástupca zaniknutej spoločnosti Consumer Finace Holding, a.s. - veriteľa - suma určená na uspokojenie
309,17 eur,
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, so sídlom Tulská 33, 010 08 Žilina, IČO: 00 176 265 - suma
určená na uspokojenie 22,04 eur.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 3.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
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K089861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hallstav, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 786
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2014 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Dátum a čas konania: 5. 9. 2019 o 10.00 hod.
Miesto konania: Partizánska 115/869 911 01 Trenčín
Spisová značka súdneho spisu: 3K/13/2014
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2014 - S1673

Prítomní:
EUROINVEST, s.r.o., prostredníctvom štatutárneho orgánu
Prumyslové podlahy Plaček a.s., prítomný na základe ust. § 38 ods. 3 ZKR, zaslaním písomného hlasovania
Rudolf Seman TOMISoft, prítomný na základe ust. § 38 ods. 3 ZKR, zaslaním písomného hlasovania

Program schôdze:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Oboznámenie veriteľov s predmetom hlasovania a odôvodnenie jeho predloženia
3. Hlasovanie o uznesení – záväzný pokyn - schválenie znenia Dohody o urovnaní sporných nárokov medzi
úpadcom a spoločnosťou RIMO, s.r.o.
4. Hlasovanie o uznesení – vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
5. Rôzne, záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Zasadnutie veriteľského výboru zvolal jeho zvolávateľ – správca. Zasadnutie bolo zvolané v lehote podľa
ustanovenia § 38 ods. 1 ZKR a zvolanie bolo všetkým členom veriteľského výboru doručené. Správca umožnil
členom veriteľského výboru hlasovať písomnou formou podľa § 38 ods. 3 ZKR, t.j., že za uznesenie veriteľského
výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa
hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných. Veritelia spôsob hlasovania „per rollam“ využili.
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci traja členovia veriteľského
výboru. Správca oboznámil prítomných so spôsobom hlasovania členov veriteľského výboru.
2. Oboznámenie členov veriteľského výboru s predmetom hlasovania a odôvodnenie jeho predloženia
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Správca spolu s oznámením o zvolaní zasadnutia veriteľského výboru zaslal každému členovi veriteľského výboru
podklady k hlasovaniu – „Hlasovací lístok k hlasovaniu člena Veriteľského výboru“, ktorými oboznámil členov
veriteľského výboru s predmetmi hlasovania, odôvodnením ich predloženia a znením navrhovaných uznesení.
Zúčastnení veritelia vyhlásili, že sa riadne oboznámili s predmetom hlasovania, s podkladmi doručenými správcom
a k podkladom nemajú žiadne výhrady. Predseda veriteľského výboru následne pristúpil k hlasovaniu
o navrhovaných uzneseniach.
3. Hlasovanie o uznesení – záväzný pokyn - schválenie znenia Dohody o urovnaní medzi úpadcom a
spoločnosťou RIMO, s.r.o.
V zmysle ustanovenia § 83 ods. 1 písm. a) ZKR navrhol zvolávateľ, aby členovia veriteľského výboru uložili
správcovi Úpadcu záväzný pokyn tak, že budú hlasovať o Návrhu znenia uznesenia – záväzného pokynu
k uzatvoreniu Dohody o urovnaní sporných nárokov medzi úpadcom a spoločnosťou RIMO, s.r.o. v znení, ktorý
bol prílohou Hlasovacieho lístka k hlasovaniu člena Veriteľského výboru, predloženého členom Veriteľského
výboru správcom.
Hlasovanie:
ZA:

EUROINVEST, s.r.o., Prumyslové podlahy Plaček a.s., Rudolf Seman TOMISoft

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

Prijaté znesenie č. 1:
„Veriteľský výbor úpadcu pri výkone funkcie Príslušného orgánu podľa ust. § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, v konkurze
vedenom na majetok úpadcu Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786, sp. zn.
konkurzného konania 3K/13/2014, ukladá Správcovi - komanditnej spoločnosti Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 166 142,
uzatvoriť so spoločnosťou RIMO, s.r.o., Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 35 861 185, dohodu o urovnaní
sporných nárokov, v znení predloženom správcom členom Veriteľského výboru a ktorá tvorí prílohu tejto
zápisnice.“
4. Hlasovanie o uznesení – vylúčenie majetku zo súpisu majetku všeobecnej podstaty
Správca navrhol vylúčiť zapísané súpisové zložky majetku uvedené v zverejnenom súpise majetku úpadcu - Súpis
všeobecnej podstaty – Pohľadávky pod č. 3 až 22 z dôvodu, že náklady na vymoženie tohto majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je zjavne
neúčelné. Z doterajšej činnosti správcu vyplynulo, že súpisové zložky sú nesplatné pohľadávky, ktorých
vymoženie nie je pravdepodobné. Na uvedenom základe nechal hlasovať o znení uznesenia, ktorý bol prílohou
Hlasovacieho lístka k hlasovaniu člena Veriteľského výboru, predloženého členom Veriteľského výboru správcom.
Hlasovanie:
ZA:

EUROINVEST, s.r.o., Prumyslové podlahy Plaček a.s., Rudolf Seman TOMISoft

PROTI:

nikto

ZDRŽAL SA:

nikto

Prijaté uznesenie č. 2:
„Veriteľský výbor úpadcu pri výkone funkcie Príslušného orgánu podľa ust. § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, v konkurze
vedenom na majetok úpadcu Hallstav, s.r.o., so sídlom Bojnická 3, 831 04 Bratislava, IČO: 35789786, sp. zn.
konkurzného konania 3K/13/2014, ukladá Správcovi - komanditnej spoločnosti Slovenská konkurzná a
reštrukturalizačná, k. s., so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 47 166 142,
súhlasí, v súlade s § 81 ods. ZKR, s vylúčením majetku zapísaného v súpise majetku úpadcu - Súpis všeobecnej
podstaty – Pohľadávky pod č. 3 až 22.“
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5. Záver
Na záver zvolávateľ poďakoval prítomným za účasť a upovedomil ich o skutočnosti, že zápisnicu z prvého
zasadnutia veriteľského výboru podpisuje predseda veriteľského výboru, ktorý je povinný do piatich dní od
zasadnutia veriteľského výboru odpis zápisnice doručiť na Okresný súd Bratislava I do konkurzného spisu a
správcovi. Správca je následne povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice v Obchodnom vestníku.
Zasadnutie bolo ukončené o 10.15 hod.
V Trenčíne dňa 5. 9. 2019

__________________________
EUROINVEST, s.r.o.
Predsedu veriteľského výboru

K089862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Unterländerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2135/5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/371/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/371/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava v pracovných dňoch počas úradných hodín od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0905 124 112 alebo emailom na marek.benko@akss.sk.
JUDr. Marek Benko LLM, správca

K089863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Unterländerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2135/5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/371/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/371/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Benko LLM, správca dlžníka, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
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7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 2 % zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 % zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej
350 eur a najviac 10 000 eur na účet IBAN SK08 1100 0000 0029 2284 0638 s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: Unterländerová.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia v požadovanej výške 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. Marek Benko LLM, správca

K089864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Unterländerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 2135/5, 903 01 Senec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Benko, LLM
Sídlo správcu:
Záhradnícka 46, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/371/2019 S1478
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/371/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват
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
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Προσοχή στις προθεσμίες
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed
Invitation à produire une créance. Délais à respecter
Invito all'insinuazione di un credito. Termine da osservare
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro

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

125

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai
Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba
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
Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită
Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta
V súlade čl. 54 s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája 2015
o insolvenčnom konaní ako správca dlžníka, oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Bratislava I sp. zn. 37OdK/371/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019 vyhlásený
konkurz a za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Benko LLM.
According to the article 54 of the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of
20th May 2015, as the administrator of debtor our duty is to inform you, that District Court in Bratislava I No.
37OdK/371/2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 186/2019 from 26.09.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Marek Benko LLM. as the administrator (the legal
guardian of the bankrupt).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
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).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 167 l ZKR).
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 167 l 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 administrator whereby it must be delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart
delivers the creditor the application to the court (§ 28 sec. 2 BRA).
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).
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If the creditor delivers the application later to the administrator, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote and other 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 administrator. The registration of such claim into the list of the claims published the administrator
in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
administrator in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse
(§ 28 sec. 4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor does not register his 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).
V zmysle článku 55 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (Európskej únie) č. 848/2015 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní 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:
a. meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa;
b. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;
c. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
d. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;
e. povaha pohľadávky;
f. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
g. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak
h. je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a
i. 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.
According to the article 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20
May 2015 on insolvency proceedings any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
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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:
a. the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor;
b. the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
c. if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
d. if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;
e. the nature of the claim;
f. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
g. whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration
h. number; and
i. 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.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Not lodged security rights become extinct after the application period elapses.
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).
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 administrator 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 administrator, who will notify
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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).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.
Creditors have the right to lodge their claim in bankruptcy proceedings until the bankruptcy trustee informed about
the intended distributions proceeds in Commercial Gazette of Slovak republic.
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 (Európskej
únie) č. 848/2015 zo dňa 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 the Direction of the European Council Direction of the European Council No.
2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as the administrator of bankrupt.
JUDr. Marek Benko LLM., správca (administrator)

K089865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Putíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/404/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/404/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Marian Mikuš, správca konkurznej podstaty úpadcu Zlata Putíková, nar. 19.07.1964, Dopravná 1424/19, 831
06 Bratislava – Rača, v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
v spojení s § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, v pracovných dňoch
v čase určenom po dohode so správcom na tel. čísle 0948/237 434. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu alebo do elektronickej poštovej schránky
mikus@skpmikus.sk.
Ing. Marian Mikuš, správca

K089866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Putíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/404/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/404/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Marian Mikuš, správca dlžníka: Zlata Putíková, nar. 19.07.1964, Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava –
Rača týmto v zmysle ust. § 167l ods.5 s § 32 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu,
na ktorý možu veritelia skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo VÚB, a.s.. Číslo účtu IBAN: SK86 0200 0000 0038 4252 5456. Správa pre
prijímateľa: 8OdK/404/2019 a označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej
pohľadávky.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Ing. Marian Mikuš, správca

K089867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bečarevičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 257/136, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/276/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/276/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Mária Bečarevičová, nar.21.10.1983, trvale bytom Hlavná 257/136, 900 23 Viničné, oznamuje, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu – Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica,
v pracovných dňoch pondelok až piatok, počas úradných hodín správcu od 9:00 hod do 16:00 hod. Termín
nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo mailom: ing.pirohar@gmail.com,
prípadne na tel. č.: 0905 613 029.
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K089868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bečarevičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 257/136, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/276/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/276/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 ako správca dlžníka:
Mária Bečarevičová, nar.21.10.1983, trvale bytom Hlavná 257/136, 900 23 Viničné (ďalej len ako „dlžník“) Vám
týmto oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava, sp. zn. 37OdK/276/2019 - 12 zo dňa 05.8.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Mária Bečarevičová, nar.21.10.1983, trvale bytom Hlavná 257/136, 900 23
Viničné.
According to the Regulation /EU/ nb. 2015/848 of the European Parliament and of the
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Council of 20 May
2015, as the trustee of the debtor: (the "Borrower") Mária
born on 21.10.1983, residence Hlavná
257/136,
900
(hereinafter “Debtor”), I am obligated to inform you that with the resolution of the District

23

Bečarevičová
Viničné,

Court
in Bratislava No.37OdK/276/2019-12
dated on 05.08.2019 bankruptcy procedure was declared on the debtors property.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 173/2019 dňa
09.09.2019.
This resolution of the District Court Bratislava was published in Commercial Bulletin no. CB173/2019 on
09.09.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered
as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
Report (Bulletin), whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day
following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Report
ci.

shall be considered.
The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the p
rovision § 199 sec. 9 BRA).

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate sa v konkurze uplatňuje prihláškou /§28 ods.1 ZKR/
The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application /§ 28 sec.1 BRA/
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in
court, executable claims and claims which are enforced by execution of injunction or by
execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims during bankruptcy
is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured
creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured
claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been
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canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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 .
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day
following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report
(Bulletin) (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim
towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the
property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gainsacquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at themeeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rightsto vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláška musí byť datovaná a
podpísaná veriteľom.
For each claim must be submitted a separate application. Application must be submitted on
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prescribed form and must contain basic requirements, otherwise the application will be not considered.
The lodgment of claim has to be dated and signed.
Základnými náležitosťami prihlášky sú: meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
The basic requirements of application are: name, surname and address or firm and seat of
creditor and of the debtor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the bankruptcy general
estate, the total amount of the claim and the signature. The total amount of the claim in the application are
divided into principal and accessory of claim
which is divided by the application of the rule of reason. The claim has to be lodged in
currency EURO. If the claim is not lodged in currency EURO, the amount of the
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate

claim

shall

determine

published by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged
in currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of
Slovakia does note state or announce, the amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee with due professional care. Documents proving facts stated in
application have to be enclosed.
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www. justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Justice of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z.z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www. justice. gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You
must attach to the claim file the documents proving the fact.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in
the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in
the accountancy.
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Ak veriteľ prihlasuje zabezpečenú pohľadávku, v prihláške sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Pre každú zabezpečenú pohľadávku
musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho
dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
If the creditor lodges secured claim, creditor have to properly and timely apply also security
right in the application in time period 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy procedure, otherwise the claim in bankruptcy proceeding is considered as
unsecured claim. For each secured claim have to be
submitted separate application stating the secured amount, type, order, object and legal cause of a security right.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované, sa v konkurze
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.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will not besigned or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. Not lodged security rights become extinguished after the application period
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.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje
prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a
pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
The creditor has to appointment representative for delivery of documents with residence or
registered
seat in Slovak republic, if the creditor doesn’t reside or hasn’t its registered seat or branch office in
Slovak republic. The creditor has to announce in writing the appointment of
representative for delivery to the bankruptcy trustee, otherwise the delivery of documents to
such creditor shall be accomplished only by publishing in Commercial Bulletin. The
application of claim delivered to the bankruptcy trustee or
District court cannot be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors, whose office
or residence is
unknown from the documents of the debtor.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case of a non-financial claim is lodged, expert opinion stating value of non-financial claim has to be
attached to application, otherwise this claim will not be considered
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as claim in bankruptcy proceeding.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 125 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article125 of theBRA.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl.54 Nariadenia Europskeho parlamentu a Rady /EÚ/ č.
2015/848 z 20.mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU
member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Ing. Anett Pirohár
Správca

K089869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlata Putíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava - Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marian Mikuš
Sídlo správcu:
Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/404/2019 S1363
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/404/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu
Zlata Putíková, nar. 19.07.1964, Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava – Rača (ďalej len „úpadca“) oznamujem,
že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/404/2019 zo dňa 05.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
190/2019 dňa 02.10.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 8OdK/404/2019. Ak veriteľ doručí prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky a f) podpis (§ 29 ods.1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná
prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
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v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska.
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referečný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods.5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukázajúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške
uvedenie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku
v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods.7 ZKR). Veriteľ,
ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku ( § 29 ods.8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží
súdu spolu so svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky,
pričom súd bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods.1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci,
k účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky
súd neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý
má byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na
podanie, ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne, v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu
nepredkladá (§15a ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade
s Nariadením Európskeho Parlamentu a Radu (EÚ) č.848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Zlata Putíková, nar. 19.07.1964, Dopravná 1424/19, 831 06 Bratislava – Rača
(hereinafter referred to as “debtor“) we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 8OdK/404/2019 dated 5th September 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt´s estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of No.
190/2019 on 2th October 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuralization Act (hereinafter referred to as „the BRA“) the creditors of the Debtor have to lodge their claims
in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy
trustee to the address: Ing. Marian Mikuš, správca, Ďumbierska 3F, 831 01 Bratislava, Slovak Republic to the No.
37OdK/374/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
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registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
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notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Ing. Marian Mikuš, správca

K089870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Bečarevičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 257/136, 900 23 Viničné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Anett Pirohár
Sídlo správcu:
Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/276/2019 S 1534
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/276/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom
Ing. Anett Pirohár správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Bečarevičová, nar.21.10.1983, trvale bytom Hlavná
257/136, 900 23 Viničné, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií
týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania o určenie
popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa, číslo účtu je: SK41 8330 0000 0029 0164 3969 Preddavok
na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2%
zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 € a najviac 10.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK41 8330 0000 0029 0164 3969; VS: číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

K089871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Martin Hrdý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 468/49, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/404/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/404/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Filip Osvald, správca úpadcu: Martin Hrdý, nar. 23.07.1980, Dunajská 468/49, 900 44 Tomášov, oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ulici Karloveské rameno 4B, 841 04
Bratislava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.30 - do 11:30 a od 12:30 do 15.30 hod., priestory
KONZULTA. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č.: 0905 646 291.
Mgr. Filip Osvald, dňa 04.10.2019
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K089872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hrdý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dunajská 468/49, 900 44 Tomášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Osvald
Sídlo správcu:
Karloveské rameno 4B, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/404/2019 S1362
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/404/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu: Mgr. Filip Osvald, správca majetku úpadcu: Martin Hrdý, nar. 23.07.1980, Dunajská
468/49, 900 44 Tomášov, v súlade s § 32 ods. 7) písm. b) ZoKR 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. Účet č. 2912826488/1100 vedený v Tatra banka a.s. - variabilný symbol/ poznámka v zložení:
číslo konania a číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok (príklad: 8OdK4042019 001). Výška kaucie: 350,- EUR.
v Bratislave, dňa 04.10.2019, Filip Osvald - správca

K089873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Csino
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farského 1271/12, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/60/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/60/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ján Benčura, správca dlžníka Jozef Csino, nar. 30.07.1958, bytom Farského 1271/12, 851 05 Bratislava,
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.

K089874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASEK TZB, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 424 / 0, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 974 249
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený reštrukturalizačný správca dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o., so
sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (5.
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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 04.10.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K089875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ASEK TZB, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hamuliakovo 424 / 0, 900 43 Hamuliakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 974 249
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/3/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/3/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015, Vám ako reštrukturalizačný správca
dlžníka ASEK TZB, spol. s r.o., so sídlom Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, IČO: 35 974 249, zapísaného
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39045/B (ďalej len „Dlžník"), oznamujem
nasledovné:
In accordance with the Council Regulation (EC) No. 2015/848 of 20. May 2015, me as a restructuring trustee of
the debtor ASEK TZB, spol. s r.o., registered office Hamuliakovo 424, 900 43 Hamuliakovo, Slovak Republic,
identification number: 35 974 249, recorded in the Business Register of the District Court Bratislava I, section:
Sro, insert no.: 39045/B (hereinafter referred to as the „Debtor"), notify you as follows:
V právnej veci navrhovateľa - Dlžníka o návrhu na povolenie reštrukturalizácie Dlžníka rozhodol Okresný súd
Bratislava I v konaní vedenom pod sp. zn. 8R/3/2019, uznesením zo dňa 14.08.2019, o začatí
reštrukturalizačného konania. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
166/2019 dňa 28.08.2019, pričom reštrukturalizačné konanie sa považuje za začaté dňa 29.08.2019.
In the case of the petitioner - Debtor on the proposal for permit of restructuring of the Debtor, the District Court
Bratislava I in the proceedings held under file no. 8R/3/2019, by the resolution of 14th of August 2019, decided on
the initiation of restructuring proceedings. The resolution was published in the Commercial Bulletin of the Slovak
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Republic no. 166/2019 on 28th of August 2019, while the restructuring proceedings is deemed to be commenced
on 29th of August 2019.
Následne Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 23.09.2019 povolil reštrukturalizáciu Dlžníka. Uznesenie o
povolení reštrukturalizácie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019, pričom
reštrukturalizácia Dlžníka sa považuje za povolenú od dňa 02.10.2019. Týmto dňom sa začína reštrukturalizácia
Dlžníka.
Subsequently, the District Court Bratislava I by the resolution of 23th of September 2019 permitted the
restructuring of the Debtor. The resolution on permission of restructuring was published in the Commercial Bulletin
no. 189/2019 on 1st of October 2019, while the restructuring of the Debtor is deemed to be permitted from the
date of 2nd of October 2019. The restructuring of the Debtor commences as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (dalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 30 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči Dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adrese: INSOLVENCY GROUP, k.s., Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-ABR")
the creditors of the Debtor are required within the deadline of 30 days from the permission of restructuring to
lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to the address: INSOLVENCY GROUP,
k.s.,
Trnavská
cesta
27/B,
831
04
Bratislava,
Slovakia.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 03.10.2019 a posledný deň lehoty končí
dňa 04.11.2019.
The date 3th of October 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims and the
last day of the deadline ends on 4th of November 2019.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je
k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
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.
The application shall always state the name, surname and address or name and registered office of the creditor
and the Debtor, the legal cause of creation of the claim, the order of satisfaction of the claim and the amount of
the claim divided into principal and accessions and the accessions broken down by legal cause of the creation;
the application must be dated and signed by the creditor. Also the creditors of the claims the creation of which
depend on fulfilment of certain condition, register their claims in the same way, while there shall be stated the
condition on which the claim is dependent and also the creditors of the claims secured with the real right who
shall state in the separate application form the type, order and legal cause of the creation of real right along with
stating the property by which itcis securted and the amount up to which it vis secured. The claim is applied in the
Euro currency. Documents proving the data referred to in the application shall be enclosed to the application. A
creditor who is an accounting entity, shall state in the application whether the claim is recorded in its accounts.
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.
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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If a creditor does not have residence or registered office or branch of the company in the territory of the Slovak
Republic, it is required to state in the application a representative that has residence or registered office in the
territory of the Slovak Republic for service of documents.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú
doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na
prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Any applications which do not meet the statutory requirements, are not signed and dated or are not received
within the deadline, shall not taken into account. Unregistered security right shall expire by elapsing the deadline
for loding the claims.
Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku
možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do
uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
The trustee is not required to invite the creditor to supplement or correct an incomplete or incorrect application.
Application may be corrected or amended only so that the original application will be replaced by a new
application form with the trustee, namely only by the deadline for lodging the claims.
V zmysle ZKR sa za pohľadávky, ktoré sa do reštrukturalizácie prihlasujú prihláškou podľa vyššie uvedených
zásad, považujú všetky peňažné nároky, ktoré vznikli voči Dlžníkovi do začatia reštrukturalizačného konania, t.j.
do dátumu 28.08.2019 (vrátane).
Under the Act on Bankruptcy and Restructuring all monetary claims against the Debtor that arose by the date of
initiation of restructuring proceedings, i.e. by the date 28th of August 2019 (inclusive) are considered to be the
claims that are registered in the restructuring by lodging an application under the above principles.
V zmysle §120 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas
reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak
sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči Dlžníkovi
v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.
Pursuant to section 120 par. 1 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, unless this Act provides otherwise,
only the creditors that registered their claims in the manner provided by this Act have the right to exercise their
rights during the restructuring. If these claims in restructuring are not properly and timely applied by lodging the
application, the right to enforce these claims against the Debtor in case of confirmation of the restructuring plan by
the court, expires.
V zmysle § 155 ZKR, zverejnením uznesenia o potvrdení plánu v Obchodnom vestníku zaniká právo veriteľov,
ktorí riadne a včas podľa tohto zákona neprihlásili svoje pohľadávky, vymáhať tieto pohľadávky voči Dlžníkovi, ako
aj riadne a včas neprihlásené zabezpečovacie práva vzťahujúce sa na majetok Dlžníka; to platí rovnako aj pre
podmienené pohľadávky, ktoré mali byť uplatnené prihláškou.
In accordance with section 155 of the Act on Bankruptcy and Restructuring, by publishing the resolution on
confirmation of the plan in the Commercial Bulletin the right of creditors who did not properly and timely registered
their claims under this Act, to enforce these claims against the Debtor expires, as well as the security rights
relating to the property of the Debtor that have not been properly and timely registered; the same is applied also
to the contingent claims which should have been applied by lodging an application.
Záverom si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste po podaní písomnej prihlášky jej elektronickú verziu (iba
prihlášok bez príloh - t.j. bez listín preukazujúcich údaje uvedené v prihláškach) zasielali zároveň na e-mailovú
adresu: office@insolvencygroup.sk.
In conclusion we hereby ask you to send also an electronic version of applications (only applications without
attachments - i.e. without documents proving the data referred to in the application) to e-mail
address: office@insolvencygroup.sk after delivery of written applications.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This 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 Bratislave dňa 04.10.2019 / In Bratislava on 4th of October 2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca / trustee

K089876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: "WIWALDI" Trading s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 84, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 933 836
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32K/32/2016 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/32/2016
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Ako správca úpadcu, spoločnosti "WIWALDI" Trading s.r.o. v konkurze, so sídlom Štefánikova 84, 949 01 Nitra,
Slovenská republika, IČO: 35 933 836, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro,
Vložka č. 16610/N (ďalej v texte ako „WIWALDI“ alebo ako „Úpadca“), týmto podľa § 101 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“) zverejňujem v Obchodnom vestníku nasledovný návrh konečného rozvrhu výťažku zo
speňaženia Všeobecnej podstaty (tak ako je špecifikovaná nižšie) na jeho schválenie:

1. Všeobecná časť

1.1 Opis doterajšieho priebehu konkurzného konania

Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 02.08.2016, publikovaným dňa 09.08.2016 v Obchodnom vestníku
č. 53/2016 pod číslom: K018345 bolo voči spoločnosti WIWALDI začaté konkurzné konanie.

Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 19.12.2016, publikovaným dňa 23.12.2016 v Obchodnom vestníku
č. OV 246/2016 pod číslom: K029047, účinným dňa 24.12.2016, bol na majetok spoločnosti WIWALDI vyhlásený
konkurz a zároveň bolo rozhodnuté o ustanovení spoločnosti SKP, k.s., sídlo kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra,
za správcu konkurznej podstaty WIWALDI.

Uznesením Okresného súdu v Nitre zo dňa 11.04.2017, publikovaným dňa 20.04.2017 v Obchodnom vestníku
č. OV 76/2017 pod číslom: K008681 súd rozhodol o odvolaní SKP, k.s. ako správcu a následne mojom
ustanovení za správcu konkurznej podstaty WIWALDI.

Uznesením Okresného súdu v Nitre, sp. zn. 32K/32/2016, zverejneným dňa 28.09.2018 v Obchodnom vestníku
č. OV 188/2018 pod č. K073041, súd rozhodol, že uznáva konkurz vyhlásený uznesením č.k. 32K/32/2016 - 167
zo dňa 19.12.2016 na majetok Úpadcu, za malý.
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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Z uvedeného dôvodu bolo v zmysle § 107 ods. 2 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“), potrebné rozhodnutím
schôdze veriteľov zvoliť namiesto veriteľského výboru jedného zástupcu veriteľov. Schôdza bola zvolaná
oznamom správcu zverejneným dňa 19.10.2018 v Obchodnom vestníku č. OV 203/2018 pod č. K079567. Dňa
06.11.2018, schôdza veriteľov Úpadcu zvolila za zástupcu veriteľov Úpadcu veriteľa spoločnosť UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 47 251 336, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Po,
Vložka č. 2310/B (ďalej v texte len ako „UniCredit Bank“).

1.2 Všeobecná podstata

Všeobecnú podstatu tvorí súbor hnuteľných vecí v zmysle súpisu doplneného v rámci aktualizácie predmetu
speňažovania hnuteľného majetku v Obchodnom vestníku č. OV 21/2019, pod číslom K008861, dňa 30.01.2019
(ďalej v texte len ako „Všeobecná podstata“).

Na základe mojej žiadosti o udelenie záväzného pokynu na predaj časti hnuteľného majetku patriaceho do
Všeobecnej podstaty, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 234/2018, pod číslom K092790,
som zo strany UniCredit Bank, ako zástupcu veriteľov, vo vzťahu k Všeobecnej podstate obdržal Záväzný pokyn
č. 6 na speňažovanie majetku – hnuteľné veci (ďalej v texte len ako „Záväzný pokyn č. 6“), týkajúci sa tejto časti
hnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Úpadcu (ďalej v texte len ako „Časť Všeobecnej podstaty I.“).

Na základe Záväzného pokynu č. 6 som následne previedol Časť Všeobecnej podstaty I. na kupujúceho, pani
Andreu Šprdlíkovou, trvale pobyt: Nám. dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec, Česká republika, a to za kúpnu cenu vo
výške EUR 1.500,-.

V čase vyššie uvedeného prevodu som zároveň komunikoval so spoločnosťou STAVEBNÍ STROJE JIČÍN s.r.o.,
so sídlom Konecchlumského 1113, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, Česká republika, IČO: 05215064, vedenej u
Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 37399 (ďalej v texte len ako „Záujemca“), ktorý mal
primárny záujem na odkúpenie nehnuteľností patriacich do oddelenej podstaty Úpadcu, pričom zároveň vyjadril
záujem spolu s kúpou nehnuteľností patriacich do tejto oddelenej podstaty, kúpiť aj hnuteľné veci patriace do
Všeobecnej podstaty, a to za sumu EUR 2.000,-. V tomto smere som požiadal UniCredit Bank o uloženie pokynu
na predaj zostávajúce časti hnuteľného majetku, ktorý sa nachádzal vo Všeobecnej podstate s ohľadom na
prevod Časti Všeobecnej podstaty I. (ďalej v texte len ako „Časť Všeobecnej podstaty II.“).

Záväzným pokynom č. 9 na speňažovanie majetku – hnuteľné veci (ďalej v texte len ako „Záväzný pokyn č. 9“)
mi bol udelený pokyn na predaj Časti Všeobecnej podstaty II. Záujemcovi, a to za celkovú sumu EUR 2.000,-.
V súlade so Záväzným pokynom č. 9 došlo následne k prevodu Časti Všeobecnej podstaty II. na Záujemcu.

2. Rozvrhová časť

2.1 Suma výťažku zo speňaženia Všeobecnej podstaty

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

Majetok
Časť Všeobecnej podstaty I.
Časť Všeobecnej podstaty II.
Spolu:

Suma výťažku (v EUR)
1.500,00
2.000,00
3.500,00

V súvislosti s opisom Všeobecnej podstaty, spôsobom jej speňaženia, dôvodmi výberu tohto spôsobu speňaženia,
špecifikáciou jednotlivých kupujúcich hnuteľných vecí patriacich do Všeobecnej podstaty, ako aj ďalšími
podstatnými okolnosťami týkajúcimi sa priebehu tohto speňažovania, si Vás dovoľujem odkázať na informácie
uvedené v bode 1. tohto návrhu.

2.2 Pohľadávky proti Všeobecnej podstate

Počas priebehu konkurzného konania spoločnosti WIWALDI evidujem pohľadávky proti Všeobecnej podstate
v celkovej výške EUR 898,38.

Dôvodom priradenia jednotlivých pohľadávok k Všeobecnej podstate je ich bezprostredný súvis s vedením
konkurzného konania (v časti týkajúcej sa Všeobecnej podstaty), ako aj súvis so správou a speňažovaním
Všeobecnej podstaty.

2.3 Suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov

Podľa § 95 ods. 1 ZKR sa nezabezpečené pohľadávky v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti všeobecnej podstate. Ak nie
je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu, uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej
výšky.

V zmysle druhej vety § 94 ZKR ak nie je možné uspokojiť zabezpečenú pohľadávku zabezpečeného veriteľa
v celom rozsahu, vo zvyšnom rozsahu sa uspokojí ako nezabezpečená pohľadávka.

S ohľadom na vyššie vyčíslenú sumu výťažku zo speňaženia Všeobecnej podstaty a sumu pohľadávok proti
Všeobecnej podstate, je výsledná suma výťažku určeného na uspokojenie nezabezpečených pohľadávok, vrátane
pohľadávok zabezpečených veriteľov, ktoré sa budú uspokojovať ako nezabezpečené pohľadávky, nasledovná:

Zložka ovplyvňujúca výslednú sumu výťažku určenú na uspokojenie veriteľov
Celková suma výťažku zo speňaženia Všeobecnej podstaty
Celková suma pohľadávok proti Všeobecnej podstate

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súdny poplatok (0,2 % z výťažku)
Suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov

- 7,00
2.594,62

Keďže nie je možné uspokojiť prihlásené nezabezpečené pohľadávky, vrátane pohľadávok zabezpečených
veriteľov, ktoré sa budú uspokojovať ako nezabezpečené pohľadávky, v celom rozsahu, navrhujem týmto v súlade
s vyššie uvedenými ustanoveniami ZKR rozdeliť sumu výťažku medzi jednotlivých veriteľov nasledovne:

Zistená
(v EUR)
Veriteľ
Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
Česká republika - Úřad práce České republiky
Poštová banka, a.s.
Slovenská konsolidačná, a.s.
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Union poisťovňa, a.s.
Jiří Kučera
ČEZ Prodej s.r.o.
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
Všeobecná zdravotní pojišťovňa České republiky
Suma spolu:

30.832,52
46.088,23
1.006,69
1.963,54
1.165.660,48
8.932,44
0,00
93.585,80
62.547,38
17.868,63
1.428.485,71

suma

Časť výťažku pripadajúca
na
(v EUR)

veriteľa

56,00
83,71
1,83
3,57
2.117,24
16,22
0,00
169,98
113,61
32,46
2.594,62

3. Žiadosť o schválenie návrhu konečného rozvrhu výťažku

V súlade s § 101 ods. 1 ZKR si týmto dovoľujem požiadať zástupcu veriteľov, UniCredit Bank,
o schválenie vyššie uvedeného návrhu konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia Všeobecnej podstaty, a
to v lehote 15 dní odo dňa jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.

JUDr. Martin Jacko
správca

K089877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gecler Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonové 379, 900 54 Jablonové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Voleková
Sídlo správcu:
Trnavská 27, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/238/2019 S1518
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty úpadcu: Michal Gecler, nar. 09.12.1983, trvale bytom: Jablonové 379, 900 54
Jablonové, občan SR, dňa 03.10.2019 zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu pohľadávky veriteľa: BNP
PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom: Karadžičova 2, Bratislava, IČO:
47 258 713 v celkovej sume 1.645,03 EUR, doručené prihláškou pohľadávky správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K089878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PWR - Plastic waste recycling a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 058 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9-C1, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 9, 811 07 Bratislava, správca úpadcu PWR –
Plastic waste recycling a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645 týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 29.05.2019 do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: ELEKTRO RECYCLING, s.r.o., so sídlom Príboj 549, 976 13
Slovenská Ľupča, IČO: 36 057 363 v celkovej prihlásenej sume vo výške 1.057,58 €. V súlade s ust. § 28 ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka
zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K089879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PWR - Plastic waste recycling a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 058 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9-C1, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 9, 811 07 Bratislava, správca úpadcu PWR –
Plastic waste recycling a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645 týmto oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa 03.10.2019 do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916 v celkovej prihlásenej sume vo výške 1.591,13 €. V súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola prihlásená pohľadávka zapísaná
do zoznamu pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K089880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Jagnešák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galbavého 1862/5, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/405/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/405/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady ES/ č. 1346/2000
z 29.5.2000 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 : Vladimír Jagnešák,
nar.: 05.10.1971, trv. bytom Galbavého 1862/5, 841 01 Bratislava (ďalej len „dlžník“) oznamujeme že uznesením
Okresného súdu Bratislava I., č. k.: 8OdK/405/2019 zo dňa 05.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy truste
of the Vladimír Jagnešák, born: 05.10.1971, Galbavého 1862/5, 841 01 Bratislava (hereinafter only ,,the
Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Bratislava I., No. 8OdK/405/2019
dated 05.09.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I., bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa
05.10.2019 pod číslom K087665. Dňom 07.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Bratislava I., was published in the Commercial Bulletin No.190/2019 dated
05.10.2019 under K087665 on 07.10.2019 bankruptcy was declared bankrupt.

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 (doruče-nia) 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
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 – Mgr. Ľuboš Jurčo - správca, Pribinova 25, 811 09
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, 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 – Mgr. Ľuboš Jurčo - trustee of the
bankrupt, Pribinova 25, 811 09 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 I., Záhradnícka 10, 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 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).

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. 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).
9. The application must be submitted on a preprinted 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).

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).
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).

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

151

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

11. 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. 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).

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 pohľadáv-ky 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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
15. To the application of nonmonetary 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).

16. 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).
16. 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).
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17. Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
17. The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the 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 prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
18. 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).
19. 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.
20. 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 fulfil the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the matter will not be submitted to the court.

21. 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.
21. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

V Bratislave dňa 04.10.2019

In Bratislava, on 04/10/2019
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Mgr. Ľuboš Jurčo - správca / trustee of the bankrupt

K089881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Jagnešák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galbavého 1862/5, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/405/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/405/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:
Mgr. Ľuboš Jurčo, adresa kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, správca úpadcu týmto oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Pribinova 25, 811 09 Bratislava (19.
poschodie - budova TOWER 115), a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 08.00 do 16.00 hod.
Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 00421 903 719 845; 00421 2 20 90 44 20; resp. e-mailom:
jurco@rvd.sk

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu
◘

K089882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Jagnešák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galbavého 1862/5, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/405/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/405/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle ustanovenia § 32 ods.7/ písm. b/ ZKR správca týmto oznamuje číslo bankového účtu na ktorý možno
zložiť kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, ktoré je vedené v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., číslo účtu:
2925846234/1100, IBAN: SK86 1100 0000 0029 2584 6234. 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.

Mgr. Ľuboš Jurčo, správca dlžníka

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hojzáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1051/3, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Krutá
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 80dK/394/2019-s-1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
80dK/394/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o nahliadnutí do spisu.

Správca JUDr. Alexandra Krutá, so sídlom kancelárie: Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok úpadcu Jana Hojzáková, nar.: 19.05.1984, trvale bytom: Ševčenkova 1051/3, 851 01
Bratislava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava v dňoch pondelok – piatok v čase od 09.00 - 15.00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do
spisu je možné podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo e-mailom: kruta@ak-kruta.sk, prípadne
telefonicky na čísle telefónu: 02/ 45 52 95 52 alebo na čísle mobilného telefónu: 0948 233 339.

JUDr. Alexandra Krutá, správca úpadcu

K089884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hojzáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1051/3, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Krutá
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 80dK/394/2019-s-1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
80dK/394/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popretie pohľadávky veriteľom

Správca JUDr. Alexandra Krutá, so sídlom kancelárie: Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, vo veci konkurzu
vyhláseného na majetok Jana Hojzáková, nar.: 19.05.1984, trvale bytom: Ševčenkova 1051/3, 851 01 Bratislava
v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
oznamuje, že kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok zapísaných do zoznamu pohľadávok veriteľmi vo výške
350,- EUR možno skladať na bankový účet vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK19 7500 0000 0040 2481 1586.
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.
JUDr. Alexandra Krutá, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zrínskeho 15 / 0, 811 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 815 779
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu:
Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/43/2011
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Obchodné meno úpadcu: Pressburg B&V, spol. s r.o.
Sídlo úpadcu: Zrínskeho 1, 811 03 Bratislava
IČO úpadcu: 35815779
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Michal Mudrák
Sídlo správcu: Hurbanovo námestie 1, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/43/2011 S1374
Spisová značka súdneho spisu: 3K/43/2011

Dátum konania: 27.9.2019

Miesto konania: Andreja Kmeťa 9, 968 01 Nová Baňa

Prítomní:
1, predseda veriteľského výboru: Mgr. Zdenko Palaj
2, člen veriteľského výboru: Mgr. Ing. Daniela Palajová
3, člen veriteľského výboru: Mgr. Milan Brach
Správca: JUDr. Michal Mudrák

Program:
1) Otvorenie a kontrola uznášaniaschopnosti
2) Informácia o činnosti správcu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3) Prerokovanie záväzného pokynu na predaj majetku
3) Rozhodnutie o podaní záväzného pokynu pre správcu konkurznej podstaty.
4) Záver

K bodu 1) Otvorenie:
Konštatovanie: Veriteľský výbor je uznášania schopný, nakoľko prítomní sú všetci členovia.

K bodu 2) Informácia o činnosti správcu:
Správca sa dostavil a podal správu o činnosti správcu. V krátkosti informoval, že jediný problém je kanalizácia.

K bodu 3) Prerokovanie záväzného pokynu na predaj majetku:
Správca navrhol predaj kanalizácie za sumu 1.000€ /slovom jedentisíc eur/, o tejto sume nás informoval aj listom
zo dňa 10.5.2019, následne listom z 27.8.2019 pre ZVS.

Návrh dvoch členov veriteľského výboru bol predaj za vyššiu sumu t.j. 1.100€ /slovom jedentisíc jednosto eur/pre
firmu BD Staving s.r.o., IČO: 50 363 395

K bodu 4) Rozhodnutie o podaní záväzného pokynu pre správcu konkurznej podstaty:

Hlasovanie o návrhu členov veriteľského výboru:

Bolo uskutočnené hlasovanie:
Za: 2 hlasy
Proti: 1 hlas

Uznesenie č.1:
Veriteľský výbor úpadcu Pressburg B&V, spol. s r.o. dáva záväzný pokyn pre správcu, na predaj predmetnej
kanalizácie za cenu 1 100Eur pre firmu: BD STAVING s.r.o., IČO: 50 363 395, Banská Bystrica.

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov ( ďalej ZKR): „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny
hlasov prítomných členov veriteľského výboru“.

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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Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že uznesenie č. 1 bolo prijaté.

K bodu 5) Záver:
Program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný.

Predseda veriteľského výboru zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru podpíše a následne ju doručí
Okresnému súdu Bratislava I a správcovi JUDr. Michalovi Mudrákovi.

Správca JUDr. Michal Mudrák je povinný zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru zverejniť v Obchodnom
vestníku.

Predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil.

V Novej Bani dňa 27.9.2019

Zápisnicu vyhotovil: predseda veriteľského výboru Zdenko Palaj _______________________

K089886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Hojzáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ševčenkova 1051/3, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Krutá
Sídlo správcu:
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 80dK/394/2019-s-1686
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
80dK/394/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na príhlásenie pohľadávok zahraničným veriteľom
Subject: The call to submit a claim

V súlad
e s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000 ako správca úpadcu Martin Adamkovič, nar.
23.07.1977, trvale bytom Gercenova 3640/2, 851 01 Bratislava (ďalej len „úpadca") Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn 80dK/394/2019 zo dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

158

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

According to the Direction of European Council No. 1346/2000 dates 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the bankrupt Martin Adamkovič, nar. 23.07.1977, trvale bytom Gercenova 3640/2, 851 01
Bratislava (hereinafter only „the Bankrupt") our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court in Bratislava 1, 80dK/394/2019 dated 27.08.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt's
estate.
Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 1.10.2019 uverejnením v OV 189/2019 dňa 1.10.2019 pod
značkou K087193 Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy was declared on 1.10.2019 publication in OV 189/2019 on 1,10,2019 brand K087193 . The
bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Alexandra Krutá, Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, Slovenská republika k sp. zn. 80OdK/394/2019 (§ 167l ods. 3
ZKR).
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 within a time period of 45 days beginning with
the declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Alexandra Krutá,
Blatnícka 3, 831 02 Bratislava, Slovak Republic to the No. 37OdK/394/2019 (§ 167l ods. 3 ZKR).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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).

V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a) a c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.

In bankruptcy, the application is filed with the receivables mentioned in § 166 let. a) and c) of the CRC.
Applying in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.

Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.

Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovak Republic no. 665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available
on the website of the Ministry of Justice of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information
section, the submission forms and the forms). You must attach to the claim file the documents proving
the fact.

Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§1671 ods. 1 ZKR).

A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in
full, or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager
without undue delay of the secured creditor of the housing loan In writing (§1671 sec. 1 of the BRA).

Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba
z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na
schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená
z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 1671 ods. 2 ZKR)

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds
of the monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 1671 sec. 2
BRA).

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the
order, the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.

If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has
been canceled for the debtor's dishonest intention.

V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).

In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases
the thing for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property.
Such creditors shall exercise the right in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien.
Such a creditor, by means of the application, shall entrust the administrator with the inventory and the
monetization of the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by
appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

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

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

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

The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the day of the bankruptcy declaration by the European Central Bank or by the National Bank
of Slovakia. If the receivable is applied in a currency whose reference exchange rate neither the European
Central Bank nor the National Bank of Slovakia determines or declares, the amount of the claim shall be
determined by the administrator with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec.6 BRA).

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

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

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.

JUDr. Alexandra Krutá, správca úpadcu/bankcruptcy trustee

K089887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1653/4, 851 03 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37Odk/380/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/380/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu

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 správca úpadcu oznamuje, že osoby oprávnené nahliadnuť do
správcovského spisu úpadcu môžu nahliadnuť do správcovského spisu úpadcu v pracovných dňoch v čase od
9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. v kancelárii správcu na adrese: Dvořákovo nábrežie 8A,
811 02 Bratislava. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu úpadcu je možné podať písomne na adresu
kancelárie, na e-mailovú adresu martin.jacko@lansky.sk alebo je možné dohodnúť termín nahliadnutia telefonicky
na čísle +421 2 5930 8061.

JUDr. Martin Jacko
správca
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K089888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1653/4, 851 03 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/380/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/380/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako
správca dlžníka: Roman Mihok, bytom Osuského 1653/4, 851 03 Bratislava – Petržalka, Slovenská republika,
dátum narodenia: 11.09.1974 (ďalej v texte len ako „Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu
Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/380/2019, zo dňa 27.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka
a JUDr. Martin Jacko, správca, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika,
IČO: 42 181 585 bol ustanovený do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom
vestníku Slovenskej republiky č. OV 187/2019 dňa 27.09.2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20.05.2015
on insolvency proceedings, as the insolvency administrator of the debtor: Roman Mihok, residence at
Osuského 1653/4, 851 03 Bratislava – Petržalka, Slovak Republic, day of birth: 11.09.1974 (hereinafter
referred to as the “Debtor”, we are obliged to inform you that by the judgment of the District Court
Bratislava I, proc. No.: 37OdK/380/2019, dated on 27.08.2019 bankruptcy was declared on Debtor’s assets
and JUDr. Martin Jacko with seat at Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovak Republic,
ID No.: 42 181 585, was appointed to the function of the insolvency administrator. The abovementioned
judgment was published in the Commercial Bulletin of the Slovak Republic No.: OV 187/2019 on
27.09.2019.

This judgment of the District Court Bratislava I became effective on 28.09.2019. The bankruptcy on
Debtor’s assets was opened 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 veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Martin Jacko, správca, so sídlom
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika, pod spis. zn.: 37OdK/380/2019.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo Dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky (istina
a príslušenstvo), poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky
s rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako Dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku Dlžníka.

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce skutočnosti uvedené v prihláške.

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky
a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act and Act on amendment of
particular acts as amended 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
insolvency administrator to the address JUDr. Martin Jacko, správca, Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02
Bratislava, Slovak Republic. Creditors shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd
Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, with proc.
No.: 37OdK/380/2019.

The lodgement of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name,
surname and the domicile or business name and registered office of creditor, about the name, surname
and the domicile or business name and registered office of Debtor, the legal cause of claim (principal and
interests), ranking of the satisfaction of the claim from the general estate and the amount of the principal
and the interests; the lodgement of claim has to be signed.

Each secured claim must be lodged by separate lodgement providing information about the secured sum
of claim, type and ranking of security, object to which the security is tied and legal cause of security.
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Also creditors, who have claims which origin is bound to the fulfilment of a condition, have to lodge their
claims in the same manner, whereby a fact upon which the claim should origin or a condition upon
depends the origin of the claim have to be provided.

The claim has to be lodged in the currency EUR.

Documents proving facts provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of
claim.

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the non-financial claim has
to be enclosed otherwise creditor´s lodgement will not be considered as the lodgement of claim.

Creditor, who does not have a residence or a seat or a branch office in the Slovak Republic, shall be
obliged to appoint a representative for delivering with a residence or a seat in the territory of the Slovak
Republic and such a notify such an appointment to the insolvency administrator, otherwise documents
will be delivered to such a creditor only by publishing in the Commercial Bulletin.

Na prihlášku veriteľa, ktorá nebude podaná na predpísanom tlačive, nebude spĺňať zákonom stanovené
podmienky, nebude k nej (v prípade nepeňažných pohľadávok) pripojený aspoň jeden rovnopis znaleckého
posudku určujúceho hodnotu nepeňažnej pohľadávky alebo nebude podpísaná, sa v konkurznom konaní
neprihliada ako na prihlášku.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

Lodgement of a claim that will be not in prescribed form, will not fulfil the requirements stated by the law
or an expert opinion stating the value of the non-financial claim (in case of non-financial claim) will not be
enclosed to the lodgement of the claim or will be not signed, shall not be considered as lodgement of
claims in the insolvency proceedings.

The lodgement of claim served to the insolvency administrator after the basic period of time elapses,
shall be considered as the lodgement of claim, however the creditor shall not be entitled to exercise the
voting rights and other rights connected with the lodged claim.
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Not lodged security right become extinct after the lodgement basic period of time elapses.

Neither the insolvency administrator nor the court has duty to challenge the creditor to complete or to
correct incomplete or incorrect lodgement of claim.

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.

The creditor is responsible for the legitimacy of information contained in the lodgement.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom Dlžníka, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov
Dlžníka.

This information is designed for foreign creditors of Debtor, whose place of residence or seat is not
obvious from documentation of the Debtor.

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka / Debtor’s administrator

K089889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Mihok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osuského 1653/4, 851 03 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/380/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/380/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o bankovom účte pre účely zloženia kaucie z dôvodu popretia pohľadávky veriteľom

V zmysle § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca zverejňuje bankový účet č.: SK30 0200 0000 0028 1674 8651
pre účely zloženia kaucie veriteľom úpadcu z dôvodu popretia pohľadávky, a to vo výške EUR 350,00 s uvedením
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a poznámky „skp19/0008“.

JUDr. Martin Jacko, správca

K089890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopča Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske III. 168 / 2, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/382/2019 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/382/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca dlžníka: Štefan Kopča, nar. 12.9.1975, bytom Zemianske III 168/2, 900 66
Vysoká pri Morave, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným osobám,
že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do
15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900 alebo e
- mailom na office@patent-iurist.sk.
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, správca

K089891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kopča Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemianske III. 168 / 2, 900 66 Vysoká pri Morave
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr.Ing. Vladimír Neuschl
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/382/2019 S459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/382/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
(ďalej len "dlžník" ) Štefan Kopča, dát. nar. 12.9.1975, bytom Zemianske III 168/2, 900 66 Vysoká pri Morave,
Slovenská republika oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/382/2019-12 zo dňa
23.8.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa 27.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Ing.
Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09 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 dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a 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.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20.5.2015, as the
bankruptcy trustee of bankrupt Štefan Kopča, birth date : 12.9.1975, seat : Zemianske III 168/2, 900 66
Vysoká pri Morave, Slovak republic I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Bratislava I, No. 8OdK/382/2019 dated on 23.8.2019, published in the Government Journal No. 187/2019 on
27.9.2019 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 JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, Slovak Republic. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy ,
but the creditors cannot 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 with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days
beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security
rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or
creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a
special registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
estate, total amount of claim and registration form has to be signed. 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 be lodged
separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of 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 cannot be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the Bankrupt.
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JUDr. Ing. Vladimír Neuschl konkurzný správca / bankrupcy trustee

K089892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Strapek Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Devínska Nová Ves *, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1971
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/251/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/251/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Pospíšil & Partners, k.s., s adresou kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S 1267, v mene
ktorej koná JUDr. Branislav Pospíšil, komplementár (ďalej ako „Správca“), správca konkurznej podstaty dlžníka
Karol Strapek, Devínska Nová Ves, 841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves, narodený: 16.11.1971 (ďalej ako
„Dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 ZKR oznamuje, že nezistil majetok, ktorý
by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Bratislave, dňa 04.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K089893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gašparovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 2491/145, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/392/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/392/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Darina Hanáčková, správca konkurznej podstaty úpadcu Dušan GAŠPAROVIČ, nar. 08.03.1968, bytom
Štúrova 2491/145, 901 01 Malacky 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
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K089894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Samuel Bibza
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 232, 831 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.5.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Hládeková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/48/2016 S1626
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/48/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Tatiana Hládeková, správca úpadcu: Ing. Samuel Bibza, trvale bytom Roľnícka 232, Bratislava, nar.
8.5.1947, týmto v zmysle ustanovenia § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem doplnenie súpisu všeobecnej
podstaty nasledovne:
39. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku za mesiac máj 2019 v sume 90,14 €, súpisová hodnota 90,14 €
40. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku za mesiac jún 2019 v sume 90,14 €, súpisová hodnota 90,14 €
41. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku za mesiac júl 2019 v sume 88,43 €, súpisová hodnota 88,43 €
42. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku za mesiac august 2019 v sume 88,43 €, súpisová hodnota 88,43€
43. iná majetková hodnota, zrážky z dôchodku za mesiac september 2019 v sume 88,43 €, súpisová hodnota
88,43 €
JUDr. Tatiana Hládeková, správca

K089895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gašparovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 2491/145, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/392/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/392/2019
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 Dušan GAŠPAROVIČ, nar.
08.03.1968, bytom Štúrova 2491/145, 901 01 Malacky, 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: SK66 0900 0000 0001 7840 6550
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Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz GASPAROVIC
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.

K089896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gašparovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 2491/145, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/392/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/392/2019
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”
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(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
– Dušan GAŠPAROVIČ, nar. 08.03.1968, bytom Štúrova 2491/145, 901 01 Malacky (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že dňa 02.09.2019 bol na majetok Dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
37OdK/392/2019-12 zverejneným v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019 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/295/2019 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 Dušan GAŠPAROVIČ, born on 08.03.1968, with permanent address at Štúrova 2491/145, 901
01 Malacky (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Batislava I of 02.09.2019, ref. No. 37OdK/392/2019-12, published in the Commercial report No. 188/2019 of
30.09.2019 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)
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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 04.10.2019
In Bratislava, on 04.10.2019
JUDr. Darina Hanáčková, správca dlžníka
JUDr. Darina Hanáčková, truste of the bankrupt

K089897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka Kutlíková, 831 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
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Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/247/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
všeobecnej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K089898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Petržalka Kutlíková, 831 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/247/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňujem súpis majetku. Ku dňu zverejnenia je zistený
majetok
zaradený
do
oddelenej
podstaty:
• žiadny majetok.
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní a zverejní v Obchodnom vestníku SR.

K089899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Rafael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drobného 23, 841 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tuhovčák
Sídlo správcu:
Záhradnicka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/250/2019-S207
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/250/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Jozef Tuhovčák správca dlžníka Jozef Rafael, nar. 2.2.1969 bytom Drobného 23 Bratislava oznamuje
účastníkom konania, že zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa
15.7.2019 z vyjadrenia dlžníka na stretnutí v kancelárií správcu dňa 16.8.2010 a vykonaného šetrenia majetku
podľa §166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe skutkového stavu následne zistil podľa §167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§167t odst. 1 ZKR)
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Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti týmto správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Jozef Rafael, nar. 2.2.1969 bytom Drobného 23 Bratislava, Slovenská republika sa končí. Zároveň týmto
oznámením v obchodnom vestníku konkurz na majetok Jozef Rafael, nar. 2.2.1969 bytom Drobného 23
Bratislava Slovenská republika sa v zmysle §167v odst. 1 ZKR z r u š u j e.

K089900
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Medovarský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Agátová ulica 5 / 14, 903 01 Hurbanova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1966
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/458/2018 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/458/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť Pospíšil & Partners, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1267,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Vladimír Medovarský, Hurbanova Ves 5, 903 01 Hurbanova Ves,
nar. 15.10.1966, týmto ponúka podľa §167p ZKR na predaj v treťom kole ponukového konania nasledovný súbor
majetku:

do súpisu
08.03.2019

08.03.2019

08.03.2019

08.03.2019

Dôvod
zapísania
Popis
majetku do súpisu
ŠKODA FELICIA COMBI EHH 65 EHH, ŠPZ:
§ 167h ods. 1 ZKR VIN č.: TMBEHH654W0749258, r.v.: 22.10.1997
Stav: Nepojazdné
ŠKODA
FELICIA
ŠPZ:
SC616BB,
§ 167h ods. 1 ZKR TMBEGF614Y7291114, r.v.: 11.4.2000
Stav: Nepojazdné
RENAULT MEGANE M SCENIC JM0GD6, ŠPZ:
§ 167h ods. 1 ZKR VIN č.: VF1JM0GD632765314, r.v.: 21.12.2004
Stav: Nepojazdné
PV (prívesný vozík), ŠPZ: SC083YA,
§ 167h ods. 1 ZKR U59V06301V1RB0603, r.v.: 5.11.1997
Stav: Opotrebované

Poznámka
SC817AB,

VIN

č.:

SC838CK,

VIN

č.:

Súpisová
hodnota v €

Správca nedisponuje žiadnou
100 €
dokumentáciou k vozidlu
Správca nedisponuje žiadnou
100 €
dokumentáciou k vozidlu
Správca nedisponuje žiadnou
100 €
dokumentáciou k vozidlu
Správca nedisponuje žiadnou
150 €
dokumentáciou k vozidlu

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku dňa 13.03.2019, pod č. 51/2019, K021803.

Ponuku na kúpu uvedeného majetku môže záujemca podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku na adrese kancelárie Správcu. Ak posledný deň lehoty
pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň. Ponuka musí
byť doručená do kancelárie správcu v určenej lehote. Prihliada sa ďalej iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK21
0200 0000 0041 5118 6058. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky prípadné poplatky spojené
s prevodom / prepisom majetku) v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
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Bližšie informácie možno získať telefonicky na čísle 0917 515 846 alebo mailom na kancelaria@akpospisil.sk.

Pre identifikovanie záujemcu pri platbe na bankový účet do poznámky uveďte označenie záujemcu (meno,
priezvisko, dátum narodenia / názov spoločnosti, IČO) a značku Speňažovanie - vozidlá.

V Bratislave, dňa 04.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K089901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 6959/21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/400/2019 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/400/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty dlžníka: Vlasta Horváthová, nar.: 26.08.1954, trvale bytom:
Bojnická 6959/21, 831 04 Bratislava, zastúpená: Centrum právnej pomoci, so sídlom: Námestie slobody 12, 810
05 Bratislava, IČO: 30 798 841, ustanovený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.08.2019, sp. zn.
8OdK/400/2019 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Ivanská cesta 15, 821 04 Bratislava, na prízemí budovy Ubytovne Prima v úradných hodinách počas pracovných
dní od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 17:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné dohodnúť
vopred elektronicky na adrese: plechlo.spravca@gmail.com.

JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca

K089902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Estera Vöröšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 459, 925 26 Reca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/397/2019 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/397/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37OdK/397/2019 zo dňa 3.9.2019 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka Estera
Vöröšová, nar. 09.02.1983, Hlavná 459, 925 26 Reca.
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V zmysle § 167l v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
„ZKR“) v znení neskorších predpisov správca oznamuje, že veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa môže
zložiť preddavok na trovy konania vo výške určenej podľa § 32 ods. 19 ZKR na účet IBAN: SK41 8330 0000 0025
0160 7336. Veriteľ uvedie číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilný symbol, do
poznámky veriteľ uvedie označenie veriteľa popretej pohľadávky a text: „Vorosova-preddavok na trovy“.

JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K089903
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Estera Vöröšová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 459, 925 26 Reca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Magdaléna Kollárová
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava 3
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/397/2019 S493
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/397/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37OdK/397/2019 zo dňa 3.9.2019 bola JUDr. Magdaléna
Kollárová, so sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovená za správcu dlžníka Estera
Vöröšová, nar. 09.02.1983, Hlavná 459, 925 26 Reca.
V zmysle § 8 ods. 4 Zák.č. 8/2005 o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s použitím § 21 ods. 1
a nasl. Vyhlášky MS SR č. 666/2005 Z.z. o kancelárskom poriadku pre správcov, správca konkurznej podstaty
oznamuje, že do správcovského spisu 37OdK/397/2019 -S493 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu
v pracovných dňoch, vždy v čase od 9:00 hod. do 15:00 hod. po predchádzajúcom dohodnutí termínu
nahliadnutia. Zároveň správca oznamuje kontaktné čísla a e-mailovú adresu pre komunikáciu: tel. 02 555 745 97,
e-mail: judr.kollarova@legalskills.sk.
JUDr. Magdaléna Kollárová, správca

K089904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Streit
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Ružinov -, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1940
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/277/2019 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/277/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávky
Notification to foreign creditors to lodge a claim
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 ako správca
úpadcu oznamujem, že na majetok dlžníka Štefan Streit, nar. 05. januára 1940, trvale bytom Bratislava
Ružinov, 827 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25. júla 2019
vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Mariánska 12, 811 08
Bratislava. Uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2019 dňa 28.
augusta 2019.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, dated 25
July 2019, the bankruptcy procedure was declared on the asset of Debtor: Štefan Streit, born on 5 January 1940,
address Bratislava Ružinov, 827 05 Bratislava (hereinafter only „Debtor“) and the company BT Insolvency k.s.,
with its registered office at Mariánska 12, 811 08 was appointed as the trustee. The resolution of District Court
Bratislava I was published in the Commercial Bulletin Nr. 166/2019 on 28 August 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. on the Bankruptcy and Restructuralization as amended (hereinafter only
„the BRA“) applies:
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou. Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ
nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon
neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred
kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len
"rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči
dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v
súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred
vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution. The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact
claims (§ 166c sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are
preparing a schedule of the gain in the Commercial Bulletin. Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise
provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior
to the calendar month in which the bankruptcy or protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the
determining date") was declared, the future claims of the guarantor, the co-debtor or any other person against
whom the debt is due, if he is to meet the obligation arising before the determining day and the claims have arose
out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the case of a contract concluded before the bankruptcy is
declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
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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. 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.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be registered 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.
5. 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 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the trustee with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to these creditors (§ 29 sec. 9 and
10 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese BT Insolvency k.s., Mariánska 12, 811 08
Bratislava, Slovenská republika 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. Správcovi musí byť prihláška doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. 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 to the address BT Insolvency k.s., Mariánska
12, 811 08 Bratislava, Slovak Republic or electronically to his online mailbox using appropriate form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of the person which is
authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. 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 Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other 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 Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 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 (§ 167l sec. 6 BRA).
9. 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)
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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).
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). 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).
Vzor
tlačiva
je
k
dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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). 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). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not account the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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).
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. 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).
12. 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 or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú 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 zo dňa 20. mája 2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
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member state than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015.

V Bratislave, dňa 10. septembra 2019
In Bratislava, dated on 10 September 2019

BT Insolvency k.s.
JUDr. Andrej TEREM, komplementár

K089905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vlasta Horváthová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 6959/21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Sídlo správcu:
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/400/2019 S1637
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/400/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
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(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”

Informácia v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015

Veriteľ/ Creditor:

1.
Základné informácie o úpadcovi / Basic information about bankrupt
Vlasta Horváthová, born: 26.08.1954, permanent residence: Bojnická 6959/21, 831 04 Bratislava, Slovak Republic
2.
Spisová značka konania / Proceeding number
8OdK/400/2019
3.
Správca / Trustee
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
4.
Lehota na prihlasovanie pohľadávok / Claim registration period
16.11.2019

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, ako správca úpadcu: Vlasta
Horváthová (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 27.08.2019, sp. zn. 8OdK/400/2019, bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency
proceedings, as the bankruptcy trustee of Vlasta Horváthová (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty is to inform that by the
resolution of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/400/2019, dated on 27.08.2019, the bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019. Dňom 02.10.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 189/2019 on 01.10.2019. Bankruptcy was
declared on 02.10.2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom
vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v
Obchodnom vestníku.
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on
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declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision shall be
considered the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Business Journal.
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. Ing. Juraj Plechlo
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and Restructuring-BRA") the creditors of
the debtor are required within the deadline of 45 days from the declaration of the bankruptcy to lodge their claims against the
Debtor in one counterpart with the trustee to the address:
JUDr. Ing. Juraj Plechlo
Ivánska cesta 15, 821 04 Bratislava, SK
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 03.10.2019.
The date 03.10.2019 is considered to be the start of elapsing of the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku
zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, 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 affected; 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 in the list of
claims the trustee publishes 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 veriteľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa
odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko úpadcu,
ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný
údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The 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 of the creditor if he is a natural
person, or business name, name and surname, if it differs from the business name, identification number or other identification and
place of business of the creditor, if he is a natural person entrepreneur, or name, identification number or other identification and
seat of the creditor, if he is a legal person, b) name, surname and residence of the Bankrupt if he is a natural person, or business
name, name and surname, if it differs from the business name, identification number or other identification and place of business of
the Bankrupt, if he is a natural person entrepreneur, or name, identification number or other identification and seat of the Bankrupt,
if he is a legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are available on the
website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a
právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of
establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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).
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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 an accounting unit, states in the
application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in what extent, or 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 nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 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 the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council
of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
Ak máte ďalšie otázky, neváhajte nás kontaktovať na nasledovnej emailovej adrese:
plechlo.spravca@gmail.com
If you have any further questions, please contact us on folowing email address:
plechlo.spravca@gmail.com
V Bratislave, dňa 04.10.2019
In Bratislava, on 04.10.2019
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Juraj Plechlo, trustee of Bankrupt

K089906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rigó Silvester
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kutlíková 17, 831 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/247/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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V zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005, o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola správcovi doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok,
ktoré boli zapísané do zoznamu pohľadávok. Veriteľ prihlásenej pohľadávky: Mestská časť Bratislava-Petržalka,
Kutlíková 17, 852 12 Bratislava; právny dôvod: právoplatné rozhodnutia OS BA V (rozsudky a platobné rozkazy);
Celková suma prihlásených pohľadávok: 20.268,87 €.

K089907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pevná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 11233, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/385/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Monika Pevná, nar. 08.05.1972, Závodná 11233, 821 06 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/385/2019, týmto oznamuje, že
účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v kancelárií
správcu na adrese: Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v čase
od 09.00-12.00 hod. a 13.00-16.00 hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského
spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu:
matej.ambroz.spravca@gmail.com

Mgr. Matej Ambroz, správca

K089908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pevná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 11233, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/385/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Mgr. Matej Ambroz, správca dlžníka: Monika Pevná, nar. 08.05.1972, Závodná 11233, 821 06 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/385/2019, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo
bankového účtu je: SK70 8330 0000 0044 1884 1884 vedený v Fio banka, a.s.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Matej Ambroz, správca

K089909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pevná Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Závodná 11233, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Matej Ambroz
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/385/2019 S1884
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/385/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Monika Pevná, nar. 08.05.1972, Závodná 11233, 821 06 Bratislava, oznamujeme, že bol
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/385/2019 zo dňa 27.08.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol
ustanovený Mgr. Matej Ambroz.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May
2015 on Insolvency proceedings, as the trustee of Monika Pevná, permanent address Závodná 11233,
born on 08th May 1972, our duty is to inform you that with the Resolution from the 27th August 2019, No.
37OdK/385/2019 promulgated in the Commercial bulletin No. 188/2019 on 30th September 2019 has District
Court Bratislava I proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Matej
Ambroz as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
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creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
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receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
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Mgr. Matej Ambroz, správca / trustee

K089910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Božik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/336/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/336/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Roman Božik, nar. 07.06.1986, Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K089911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Božik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/336/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/336/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Roman Božik, nar. 07.06.1986, Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/336/2019 zo dňa 15.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
158/2017 dňa 17.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 37OdK/336/2019. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
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bankruptcy trustee of the debtor Roman Božik, nar. 07.06.1986, Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava (hereinafter
referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No.
37OdK/336/2019 dated on 15th of August 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of Slovak republic No.
158/2017 on 17th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovak Republic to the No.
37OdK/336/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
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he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Bratislave, dňa 04.10.2019
In Bratislava, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K089912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Božik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/336/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/336/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Roman Božik, nar. 07.06.1986, Lietavská 3067/14, 851 06 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava, sp. zn. 37OdK/336/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového
účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729
1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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 Bratislave, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K089913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/72/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/72/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Boris
Tóth, nar. 22.04.1975, trvale bytom Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Nám. SNP 14,
811 06 Bratislava, v pracovných dňoch v úradných hodinách 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Bratislave, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K089914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/72/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/72/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Boris Tóth, nar. 22.04.1975, trvale bytom Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava (ďalej len "úpadca"), oznamujeme,
že Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/72/2019 zo dňa 07.03.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 57/2019
dňa 21.03.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 37OdK/72/2019. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
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tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý
má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Boris Tóth, nar. 22.04.1975, trvale bytom Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava
(hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Bratislava I, No. 37OdK/72/2019 dated on 7th of March 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 57/2019 on 21st of March 2019.
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The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, Slovak Republic to the No.
37OdK/72/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
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). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Bratislave, dňa 04.10.2019
In Bratislava, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K089915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/72/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/72/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Boris Tóth, nar. 22.04.1975, trvale bytom Dudvážska 5107/7, 821 07 Bratislava v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Bratislava, sp. zn. 37OdK/72/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje
číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111
0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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 Bratislave, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K089916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Czulinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
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Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/396/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/396/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Urban, IČO: 51 054 787 so sídlom kancelárie: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov,
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Tibor Czulinka, Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava, narodený:
05.05.1966, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava Ružinov, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod a od 13.00 do 16.00
hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne deň vopred na vyššie
uvedenej adrese, alebo na tel. čísle: +421 907 518 861, e-mailom: michal.urban65@gmail.com
Mgr. Michal Urban
Správca konkurznej podstaty

K089917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Czulinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/396/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/396/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Michal Urban, IČO: 51 054 787 so sídlom kancelárie: Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov,
správca konkurznej podstaty úpadcu: Tibor Czulinka, Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava, narodený:
05.05.1966, č. k. 8OdK/396/2019 v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a §32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený vo
finančnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s., číslo účtu IBAN: SK74 0200 0000 0026 4656 1359. Kaucia sa
skladá 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 a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn.: 8OdK/396/2019–
kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Mgr. Michal Urban
správca konkurznej podstaty

K089918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Czulinka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Urban
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Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava - Ružinov
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/396/2019 S1848
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/396/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Tibor Czulinka, Jána Smreka
6163/24, 841 08 Bratislava, narodený: 05.05.1966 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/396/2019, zo dňa 27.08.2019 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 Tibor Czulinka, permanent address at Jána Smreka 6163/24, 841 08 Bratislava, born: 05.05.1966
(hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court Bratislava
I, No. 8OdK/396/2019 dated on 27th of August 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa
01.10.2019. Dňom 02.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Business Journal No. 189/2019 on 1st of
October 2019. Bankruptcy was declared on 2nd 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.
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:
Mgr. Michal Urban
Jarabinková 17563/2C
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:
Mgr. Michal Urban
Jarabinková 17563/2C
821 09 Bratislava
Slovenská republika
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Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 03.10.2019
The date 3rd of October 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Prednostné pohľadávky veriteľ nemusí do konania prihlásiť na tlačive. Postačuje oznámenie a preukázanie vzniku
prednostnej pohľadávky.
Creditor is not required to submit preferential claims on a pre-printed form. It is sufficient to notify the
trustee and to prove the occurrence of a preferential claim.
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).
Zaťažený majetok sa v insolvenčnom konaní speňažuje len, ak sa prihlási prednostný zabezpečený veriteľ.
In the insolvency proceedings, the secured asset is monetized only if the claim of preferred secured
creditor is submitted.
Veriteľ, ktorý eviduje voči dlžníkovi pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom môže túto prihlásiť do
konania. V tomto prípade bude jeho pohľadávka uspokojená zo speňaženia zabezpečeného majetku.
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.
The creditor who has a claim assured by the security right can submit his claim in the proceeding. In this
case his claim will be satisfied by the monetization of secured asset. A secured creditor of mortgage loan
is entitled to submit his claim only if the claim of a mortgage loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in the order submit his claim. In this case trustee without undue delay notify in
writing secured creditor of mortgage loan.
V prípade, ak veriteľ svoju pohľadávku zabezpečenú zabezpečovacím právom do konania neprihlási, táto do
konania nespadá a dlžník je povinný pohľadávku plniť v pôvodných lehotách splatnosti. Veriteľ je však povinný
správcovi bezodkladne oznámiť výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého
majetku.
In case the creditor will not submit his claim assured by the security right in the proceeding, the claim
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does not belong to the proceeding and the debtor is obliged to fulfil the claim within the original due
dates. The creditor is required to notify the trustee about the amount of secured claim, which can be
satisfied from the secured asset without undue delay.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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
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which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Mgr. Michal Urban, správca konkurznej podstaty
Mgr. Michal Urban, trustee

K089919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Pernecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bebravská 7, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Darina Hanáčková
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/234/2019 S5
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/234/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Jediný majetok úpadcu je motorové vozidlo značky Volkswagen Passat, EČ BL252HD, VIN
WVWZZZ3CZAE066200, ktoré sa nachádza na ulici Bebravská 7, 821 07 Bratislava. Súpisná hodnota majetku:
2000,- eur.
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K089920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušovič Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/400/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/400/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Petra Muroňová, ako správca úpadcu Beáta Matušovič, nar. 24.02.1980, Černyševského 1168/7, 851 01
Bratislava, 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
alebo na telefónnom čísle: 0917 746 924.

V Bratislave, dňa 04.10.2019

Mgr. Petra Muroňová správca

K089921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušovič Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/400/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/400/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Petra Muroňová, so sídlom kancelárie Zelená 2, 811 01 Bratislava, ako správca úpadcu Beáta Matušovič,
nar. 24.02.1980, Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava, 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 04.10.2019

Mgr. Petra Muroňová, správca
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K089922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matušovič Beáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/400/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/400/2019
Druh podania:
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: Beáta Matušovič, nar.
24.02.1980, Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava, oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I
pod sp. zn.: 37OdK/400/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019 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 Beáta Matušovič, born 24.02.1980, domicile at Černyševského 1168/7, 851 01 Bratislava, Slovak
republic. I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I, No.
37OdK/400/2019, published in the Government Journal No. 189/2019 on 01.10.2019 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
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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 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

K089923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Ivona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárová 279/90, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/310/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/310/2019
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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Ivona Balážová, nar.: 30.08.1984, trvale bytom Kollárova 279/90, 908 48 Kopčany (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 09.09.2019, sp. zn.
25OdK/310/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23,
92001 Hlohovec, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Ivona Balážová, born on 30.08.1984, with permanent address at Kollárova 279/90, 908 48
Kopčany (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in of
09.09.2019, ref. No. 25OdK/310/2019 published in the Commercial report No. 178/2019 of 16.09.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Pribinova 381/23, 92001
Hlohovec, ref. No. of trustee: S1731 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
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Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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)
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

208

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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).
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

209

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

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.
Hlohovec, dňa 18.09.2019
Hlohovec, on 18.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K089924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Ivona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárová 279/90, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/310/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/310/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Ivona Balážová, nar. 30.08.1984, trvale bytom Kollárova 279/90, 908 48 Kopčany (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, 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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K089925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Ivona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárová 279/90, 908 48 Kopčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/310/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/310/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Ivona Balážová, nar. 30.08.1984, trvale bytom Kollárova 279/90, 908 48 Kopčany (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec v pracovných dňoch počas úradných hodín
08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K089926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bogdányová Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 94 / 4, 919 27 Brestovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 381/23, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/54/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/54/2019
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, ktoré vydal Okresný súd Trnava dňa 28.03.2019, sp. zn. 25OdK/54/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 66/2019 zo dňa 03.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Gabriela Bogdányová, nar. 13. 2.
1984, trvale bytom Vodárenská 94/4, 919 27 Brestovany (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Pribinova 381/23, 92001 Hlohovec,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
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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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 v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Gabriela Bogdányová, nar. 13.02.1984,
Vodárenská 94/4, 919 27 Brestovany končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K089927
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Božena Čižmárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1971
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/185/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/185/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca: B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Mgr.
Božena Čižmárová, nar. 29. 03. 1971, trvale bytom: 921 01 Piešťany, mu bola po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty doručená Prihláška pohľadávky veriteľa: Blackside, a.s., IČO: 48 191 515, Plynárenská 7/A,
Bratislava, ktorou si veriteľ prihlásil pohľadávku v celkovej sume 1 156,37 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok pod č. 4.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K089928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Božena Čižmárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1971
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/185/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/185/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 03. 07. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Mgr. Božena
Čižmárová, nar. 29. 03. 1971, trvale bytom: 921 01 Piešťany. Súd zároveň ustanovil správcu: B.F.B. správcovská,
v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220.
Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 10. 07. 2019 v Obchodnom vestníku 131/2019.
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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V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Mgr. Božena Čižmárová, nar. 29. 03. 1971, trvale bytom: 921 01
Piešťany, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. 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.
Piešťany 04. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K089929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Popluhárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierny Brod 427, 925 08 Čierny Brod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1977
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/244/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/244/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Podľa zistení správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., sú dlžník, Eva Popluhárová, nar. 12. 02. 1977, trvale bytom:
Čierny Brod č. 427, 925 08 Čierny Brod, spolu s Jurajom Popluhárom, nar. 21. 12. 1971, 925 08 Čierny Brod č.
427, vlastníkmi nasledujúcich nehnuteľností:
štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR

štát
SR
SR

obec
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod

obec
Čierny Brod
Čierny Brod

k. ú.
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod
Čierny Brod

LV
6
6
6
418
418
418
418
418
418

k. ú.
Čierny Brod
Čierny Brod

parc. č.
333
334/1
334/7
334/3
334/4
334/9
339
341
343/2

regis.
C
C
C
C
C
C
C
C
C

LV
418
418

druh pozemku
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
zastavaná plocha a nádvorie
záhrada
zastavaná plocha a nádvorie

súp. č.
427
427

popis stavby
garáž
rodinný dom

výmera v m2
10
190
30
56
32
10
36
217
7

na parc. č.
334/4
339

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

podiel
1/1
1/1

Na základe oznámenia zabezpečeného veriteľa v prvom poradí, Slovenskej sporiteľni, a.s., IČO: 00 151 653,
Tomášikova 48, Bratislava, uskutočneného v súlade s ustanovením § 167k ods. 8 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) je
výška zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku, 18 205,58 €.
Správcu, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyzýva veriteľov na zloženie preddavku na trovy znaleckého posudku podľa
ustanovenia § 167k ods. 6 ZKR vo výške 700,00 € na č. účtu SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS: 282442019,
najneskoršie do 30. dní od zverejnenia tejto výzvy, nakoľko v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky na
vyhotovenie znaleckého posudku.
Do času, kým takýto znalecký posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu
(§ 167k ods. 6 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 09.10.2019

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

K089930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brnenská 431 / 7, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/258/2019 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/258/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Názov
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Druh pozemku

Výmera
[m2]

Názov
Číslo listu
Číslo
katastrálneho
vlastníctva parcely
územia

Súpisová
hodnota
[EUR]

Spoluvlastnícky
podiel úpadcu

OSTATNE_PLOCHY

3525

Kúty

8354

2150

32/482475

0,5

ORNA_PODA

126

Kúty

8354

3240/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

192205

Kúty

8354

9582

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3525

Kúty

8354

2150

32/482475

0,5

ORNA_PODA

126

Kúty

8354

3240/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

192205

Kúty

8354

9582

32/482475

0,5

ZAHRADY

39

Kúty

8356

5175/10

32/482475

0,5

ZAHRADY

436

Kúty

8356

5541/118 32/482475

0,5

ZAHRADY

375

Kúty

8356

5541/119 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

452

Kúty

8356

5541/122 32/482475

0,5

ZAHRADY

105

Kúty

8356

5541/133 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

167

Kúty

8356

5541/158 32/482475

0,5

ZAHRADY

2029

Kúty

8356

5575/1

32/482475

0,5

ORNA_PODA

80

Kúty

8356

5575/31

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

188

Kúty

8356

5575/91

32/482475

0,5

ZAHRADY

285

Kúty

8356

5575/110 32/482475

0,5

ZAHRADY

59

Kúty

8356

5575/111 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

140

Kúty

8356

5575/116 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

11

Kúty

8356

5575/117 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

18

Kúty

8356

5578/4

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

314

Kúty

8356

5578/5

32/482475

0,5

ORNA_PODA

5266

Kúty

8356

5718/126 32/482475

0,5

ORNA_PODA

54

Kúty

8356

5721/5

32/482475

0,5

ZAHRADY

309

Kúty

8356

5806/33

32/482475

0,5
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pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "E"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
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ZAHRADY

185

Kúty

8356

5806/49

32/482475

0,5

ORNA_PODA

69

Kúty

8356

7677/1

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

122

Kúty

8356

7677/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

190

Kúty

8356

7722/89

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

117

Kúty

8356

7722/96

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

871

Kúty

8356

7722/112 32/482475

0,5

OVOCNE_SADY

311

Kúty

8356

7722/146 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

221

Kúty

8356

7722/147 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

77

Kúty

8356

7722/149 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

118

Kúty

8356

7722/150 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

383

Kúty

8356

7722/151 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 60

Kúty

8356

7722/155 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 1

Kúty

8356

7722/156 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 29

Kúty

8356

7722/157 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 26

Kúty

8356

7722/158 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 4

Kúty

8356

7722/160 32/482475

0,5

ORNA_PODA

2590

Kúty

8356

3263

32/482475

0,5

ORNA_PODA

15174

Kúty

8356

3477

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3920

Kúty

8356

4526

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1860

Kúty

7973

2780/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

67657

Kúty

7973

2780/5

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

2355

Kúty

7973

2807/2

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

5663

Kúty

7973

2807/3

32/482475

0,5

VODNE_PLOCHY

169

Kúty

7973

2835/2

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

12407

Kúty

7973

3025/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

7416

Kúty

7973

3025/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

19665

Kúty

7973

3025/15

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

924

Kúty

7973

3025/65

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2205

Kúty

7973

3025/67

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1440

Kúty

7973

3025/68

32/482475

0,5

ORNA_PODA

141

Kúty

7973

3136/7

32/482475

0,5

ORNA_PODA

627

Kúty

7973

3136/8

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21639

Kúty

7973

3234/18

32/482475

0,5

ORNA_PODA

7629

Kúty

7973

3234/23

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3787

Kúty

7973

3238/2

32/482475

0,5

0,5
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TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3787

Kúty

7973

3238/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

815

Kúty

7973

3242/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

15060

Kúty

7973

3245/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1989

Kúty

7973

3263/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

789

Kúty

7973

3263/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2111

Kúty

7973

4052/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

12040

Kúty

7973

4082/22

32/482475

0,5

ORNA_PODA

233

Kúty

7973

4084/21

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3929

Kúty

7973

5510/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3333

Kúty

7973

5510/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3131

Kúty

7973

5510/5

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3846

Kúty

7973

5510/6

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3377

Kúty

7973

5510/7

32/482475

0,5

ORNA_PODA

6730

Kúty

7973

5510/8

32/482475

0,5

ORNA_PODA

6000

Kúty

7973

5510/9

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3146

Kúty

7973

5510/10

32/482475

0,5

ORNA_PODA

828

Kúty

7973

5510/11

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1937

Kúty

7973

5510/12

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2434

Kúty

7973

5510/13

32/482475

0,5

OVOCNE_SADY

2624

Kúty

7973

5510/19

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1782

Kúty

7973

5510/20

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1740

Kúty

7973

5510/21

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

250

Kúty

7973

5510/22

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

326

Kúty

7973

5510/23

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1459

Kúty

7973

5510/25

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

745

Kúty

7973

5510/26

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

270

Kúty

7973

5510/27

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

654

Kúty

7973

5510/28

32/482475

0,5

OVOCNE_SADY

121

Kúty

7973

5510/29

32/482475

0,5

ORNA_PODA

352

Kúty

7973

5510/30

32/482475

0,5

ORNA_PODA

361

Kúty

7973

5510/34

32/482475

0,5

ORNA_PODA

68

Kúty

7973

5510/35

32/482475

0,5

ORNA_PODA

845

Kúty

7973

5510/36

32/482475

0,5

ORNA_PODA

508

Kúty

7973

5510/37

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

11352

Kúty

7973

5541/10

32/482475

0,5
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LESNE_POZEMKY

22624

Kúty

7973

5541/24

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

5638

Kúty

7973

5541/50

32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 84

Kúty

7973

5541/175 32/482475

0,5

ZAHRADY

2703

Kúty

7973

5542/2

32/482475

0,5

ZAHRADY

345

Kúty

7973

5542/3

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

900

Kúty

7973

5575/41

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

50867

Kúty

7973

5575/74

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

3392

Kúty

7973

5575/97

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

3986

Kúty

7973

5584/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5035

Kúty

7973

5650/5

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

511

Kúty

7973

5650/6

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

28229

Kúty

7973

5650/7

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8627

Kúty

7973

5650/10

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5227

Kúty

7973

5650/11

32/482475

0,5

ORNA_PODA

43945

Kúty

7973

5806/1

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3771

Kúty

7973

5806/16

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16506

Kúty

7973

5806/24

32/482475

0,5

ORNA_PODA

260

Kúty

7973

5806/83

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21

Kúty

7973

5806/84

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1012

Kúty

7973

5806/87

32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 73

Kúty

7973

5806/110 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

Kúty

7973

5806/111 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 170

Kúty

7973

5806/112 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 30

Kúty

7973

5806/113 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6147

Kúty

7973

5806/114 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8848

Kúty

7973

5850/3

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6841

Kúty

7973

5850/5

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

336

Kúty

7973

5850/6

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

72

Kúty

7973

5850/7

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

321

Kúty

7973

5850/8

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9

Kúty

7973

5850/9

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

973

Kúty

7973

5850/10

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

7358

Kúty

7973

5850/12

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

28337

Kúty

7973

5925/1

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2561

Kúty

7973

5928/2

32/482475

0,5
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pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

OSTATNE_PLOCHY

2561

Kúty

7973

5928/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

22946

Kúty

7973

5928/3

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3010

Kúty

7973

5928/4

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

54

Kúty

7973

5928/6

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

4317

Kúty

7973

5939/91

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

6630

Kúty

7973

5939/127 32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2637

Kúty

7973

5939/130 32/482475

0,5

ORNA_PODA

6234

Kúty

7973

5939/132 32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

174158

Kúty

7973

5968/3

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

479

Kúty

7973

5993/6

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

178038

Kúty

7973

6010/1

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

901

Kúty

7973

6010/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

342

Kúty

7973

6010/3

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

11872

Kúty

7973

6018

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

217

Kúty

7973

6024/4

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

103

Kúty

7973

6024/5

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

529421

Kúty

7973

6028/1

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

10394

Kúty

7973

6028/4

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1424

Kúty

7973

6028/14

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3199

Kúty

7973

6028/15

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1760

Kúty

7973

6028/19

32/482475

0,5

ORNA_PODA

70545

Kúty

7973

6028/40

32/482475

0,5

ORNA_PODA

9570

Kúty

7973

6028/41

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

6412

Kúty

7973

6028/42

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

310

Kúty

7973

6028/45

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

2552

Kúty

7973

6028/46

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

17855

Kúty

7973

6028/47

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

252

Kúty

7973

6028/48

32/482475

0,5

ORNA_PODA

88

Kúty

7973

6028/49

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

15670

Kúty

7973

6028/50

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

179

Kúty

7973

6028/52

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

612

Kúty

7973

6028/70

32/482475

0,5

ORNA_PODA

19404

Kúty

7973

6257/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

118798

Kúty

7973

6687/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

50941

Kúty

7973

6687/3

32/482475

0,5
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Obchodný vestník 195/2019
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

ORNA_PODA

2300

Kúty

7973

6687/5

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

53930

Kúty

7973

6687/7

32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 334

Kúty

7973

6687/47

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

822

Kúty

7973

6687/48

32/482475

0,5

VODNE_PLOCHY

10164

Kúty

7973

6687/50

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

5254

Kúty

7973

6728/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1695

Kúty

7973

6740/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

7390

Kúty

7973

6970/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2584

Kúty

7973

6970/5

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1919

Kúty

7973

6970/6

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1976

Kúty

7973

6970/7

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2233

Kúty

7973

6970/8

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1124

Kúty

7973

6970/9

32/482475

0,5

ORNA_PODA

17459

Kúty

7973

7207/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

488

Kúty

7973

7207/6

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3383

Kúty

7973

7238/22

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1724

Kúty

7973

7238/23

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2543

Kúty

7973

7238/32

32/482475

0,5

ZAHRADY

557

Kúty

7973

7238/33

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2584

Kúty

7973

7238/38

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

18

Kúty

7973

7238/39

32/482475

0,5

ORNA_PODA

12328

Kúty

7973

7261/14

32/482475

0,5

ORNA_PODA

16356

Kúty

7973

7261/16

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

77

Kúty

7973

7701/7

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1280

Kúty

7973

7701/8

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

76821

Kúty

7973

7706/1

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

742

Kúty

7973

7707/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1416

Kúty

7973

7708/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

34933

Kúty

7973

7722/102 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9043

Kúty

7973

7817/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8038

Kúty

7973

8350/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

126

Kúty

7973

8350/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

10368

Kúty

7973

8408/14

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1009

Kúty

7973

8408/29

32/482475

0,5

ORNA_PODA

16973

Kúty

7973

8408/37

32/482475

0,5
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Obchodný vestník 195/2019
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

ORNA_PODA

16973

Kúty

7973

8408/37

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2305

Kúty

7973

8408/38

32/482475

0,5

ORNA_PODA

4058

Kúty

7973

8408/40

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

335

Kúty

7973

8428/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

300

Kúty

7973

8531/19

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5750

Kúty

7973

8598/10

32/482475

0,5

ORNA_PODA

6376

Kúty

7973

8630/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

64

Kúty

7973

8630/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

15631

Kúty

7973

8780/22

32/482475

0,5

ORNA_PODA

819

Kúty

7973

8780/24

32/482475

0,5

ORNA_PODA

7957

Kúty

7973

8780/25

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

785

Kúty

7973

8780/28

32/482475

0,5

ORNA_PODA

166

Kúty

7973

8780/29

32/482475

0,5

ORNA_PODA

30

Kúty

7973

8780/30

32/482475

0,5

ORNA_PODA

373

Kúty

7973

9377/7

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1277

Kúty

7973

9377/8

32/482475

0,5

ORNA_PODA

25585

Kúty

7973

9377/9

32/482475

0,5

ORNA_PODA

353

Kúty

7973

9582/118 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

120

Kúty

7973

9650/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

27993

Kúty

7973

9960/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

24803

Kúty

7973

10480/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1002

Kúty

7973

10848/10 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2423

Kúty

7973

11210/1

32/482475

0,5

ORNA_PODA

354

Kúty

7973

11210/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1860

Kúty

7973

2780/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

67657

Kúty

7973

2780/5

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

2355

Kúty

7973

2807/2

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

5663

Kúty

7973

2807/3

32/482475

0,5

VODNE_PLOCHY

169

Kúty

7973

2835/2

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

12407

Kúty

7973

3025/1

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

7416

Kúty

7973

3025/2

32/482475

LESNE_POZEMKY

19665

Kúty

7973

3025/15

32/482475

OSTATNE_PLOCHY

924

Kúty

7973

3025/65

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2205

Kúty

7973

3025/67

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1440

Kúty

7973

3025/68

32/482475

0,5

0,5
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Obchodný vestník 195/2019
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

ORNA_PODA

141

Kúty

7973

3136/7

32/482475

0,5

ORNA_PODA

627

Kúty

7973

3136/8

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21639

Kúty

7973

3234/18

32/482475

0,5

ORNA_PODA

7629

Kúty

7973

3234/23

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

3787

Kúty

7973

3238/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

815

Kúty

7973

3242/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

15060

Kúty

7973

3245/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1989

Kúty

7973

3263/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

789

Kúty

7973

3263/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2111

Kúty

7973

4052/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

12040

Kúty

7973

4082/22

32/482475

0,5

ORNA_PODA

233

Kúty

7973

4084/21

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3929

Kúty

7973

5510/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3333

Kúty

7973

5510/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3131

Kúty

7973

5510/5

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3846

Kúty

7973

5510/6

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3377

Kúty

7973

5510/7

32/482475

0,5

ORNA_PODA

6730

Kúty

7973

5510/8

32/482475

0,5

ORNA_PODA

6000

Kúty

7973

5510/9

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3146

Kúty

7973

5510/10

32/482475

0,5

ORNA_PODA

828

Kúty

7973

5510/11

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1937

Kúty

7973

5510/12

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2434

Kúty

7973

5510/13

32/482475

0,5

OVOCNE_SADY

2624

Kúty

7973

5510/19

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1782

Kúty

7973

5510/20

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1740

Kúty

7973

5510/21

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

250

Kúty

7973

5510/22

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

326

Kúty

7973

5510/23

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1459

Kúty

7973

5510/25

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

745

Kúty

7973

5510/26

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

270

Kúty

7973

5510/27

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

654

Kúty

7973

5510/28

32/482475

0,5

OVOCNE_SADY

121

Kúty

7973

5510/29

32/482475

0,5

ORNA_PODA

352

Kúty

7973

5510/30

32/482475

0,5

ORNA_PODA

361

Kúty

7973

5510/34

32/482475

0,5
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Obchodný vestník 195/2019
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

ORNA_PODA

361

Kúty

7973

5510/34

32/482475

0,5

ORNA_PODA

68

Kúty

7973

5510/35

32/482475

0,5

ORNA_PODA

845

Kúty

7973

5510/36

32/482475

0,5

ORNA_PODA

508

Kúty

7973

5510/37

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

11352

Kúty

7973

5541/10

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

22624

Kúty

7973

5541/24

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

5638

Kúty

7973

5541/50

32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 84

Kúty

7973

5541/175 32/482475

0,5

ZAHRADY

2703

Kúty

7973

5542/2

32/482475

0,5

ZAHRADY

345

Kúty

7973

5542/3

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

900

Kúty

7973

5575/41

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

50867

Kúty

7973

5575/74

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

3392

Kúty

7973

5575/97

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

3986

Kúty

7973

5584/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5035

Kúty

7973

5650/5

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

511

Kúty

7973

5650/6

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

28229

Kúty

7973

5650/7

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8627

Kúty

7973

5650/10

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5227

Kúty

7973

5650/11

32/482475

0,5

ORNA_PODA

43945

Kúty

7973

5806/1

32/482475

0,5

ORNA_PODA

3771

Kúty

7973

5806/16

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

16506

Kúty

7973

5806/24

32/482475

0,5

ORNA_PODA

260

Kúty

7973

5806/83

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

21

Kúty

7973

5806/84

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1012

Kúty

7973

5806/87

32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 73

Kúty

7973

5806/110 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

Kúty

7973

5806/111 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 170

Kúty

7973

5806/112 32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 30

Kúty

7973

5806/113 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6147

Kúty

7973

5806/114 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8848

Kúty

7973

5850/3

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

6841

Kúty

7973

5850/5

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

336

Kúty

7973

5850/6

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

72

Kúty

7973

5850/7

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

321

Kúty

7973

5850/8

32/482475

0,5
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9

Kúty

7973

5850/9

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

973

Kúty

7973

5850/10

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

7358

Kúty

7973

5850/12

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

28337

Kúty

7973

5925/1

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2561

Kúty

7973

5928/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

22946

Kúty

7973

5928/3

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3010

Kúty

7973

5928/4

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

54

Kúty

7973

5928/6

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

4317

Kúty

7973

5939/91

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

6630

Kúty

7973

5939/127 32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2637

Kúty

7973

5939/130 32/482475

0,5

ORNA_PODA

6234

Kúty

7973

5939/132 32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

174158

Kúty

7973

5968/3

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

479

Kúty

7973

5993/6

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

178038

Kúty

7973

6010/1

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

901

Kúty

7973

6010/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

342

Kúty

7973

6010/3

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

11872

Kúty

7973

6018

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

217

Kúty

7973

6024/4

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

103

Kúty

7973

6024/5

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

529421

Kúty

7973

6028/1

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

10394

Kúty

7973

6028/4

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1424

Kúty

7973

6028/14

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3199

Kúty

7973

6028/15

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1760

Kúty

7973

6028/19

32/482475

0,5

ORNA_PODA

70545

Kúty

7973

6028/40

32/482475

0,5

ORNA_PODA

9570

Kúty

7973

6028/41

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

6412

Kúty

7973

6028/42

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

310

Kúty

7973

6028/45

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

2552

Kúty

7973

6028/46

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

17855

Kúty

7973

6028/47

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

252

Kúty

7973

6028/48

32/482475

0,5

ORNA_PODA

88

Kúty

7973

6028/49

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

15670

Kúty

7973

6028/50

32/482475

0,5

LESNE_POZEMKY

179

Kúty

7973

6028/52

32/482475

0,5
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pozemok
registra "C"
pozemok
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pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"
pozemok
registra "C"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

LESNE_POZEMKY

179

Kúty

7973

6028/52

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

612

Kúty

7973

6028/70

32/482475

0,5

ORNA_PODA

19404

Kúty

7973

6257/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

118798

Kúty

7973

6687/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

50941

Kúty

7973

6687/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2300

Kúty

7973

6687/5

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

53930

Kúty

7973

6687/7

32/482475

0,5

ZASTAVANE_PLOCHY_A_NADVORIA 334

Kúty

7973

6687/47

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

822

Kúty

7973

6687/48

32/482475

0,5

VODNE_PLOCHY

10164

Kúty

7973

6687/50

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

5254

Kúty

7973

6728/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1695

Kúty

7973

6740/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

7390

Kúty

7973

6970/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2584

Kúty

7973

6970/5

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1919

Kúty

7973

6970/6

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1976

Kúty

7973

6970/7

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2233

Kúty

7973

6970/8

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1124

Kúty

7973

6970/9

32/482475

0,5

ORNA_PODA

17459

Kúty

7973

7207/4

32/482475

0,5

ORNA_PODA

488

Kúty

7973

7207/6

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

3383

Kúty

7973

7238/22

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1724

Kúty

7973

7238/23

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2543

Kúty

7973

7238/32

32/482475

0,5

ZAHRADY

557

Kúty

7973

7238/33

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

2584

Kúty

7973

7238/38

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

18

Kúty

7973

7238/39

32/482475

0,5

ORNA_PODA

12328

Kúty

7973

7261/14

32/482475

0,5

ORNA_PODA

16356

Kúty

7973

7261/16

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

77

Kúty

7973

7701/7

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1280

Kúty

7973

7701/8

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

76821

Kúty

7973

7706/1

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

742

Kúty

7973

7707/2

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1416

Kúty

7973

7708/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

34933

Kúty

7973

7722/102 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

9043

Kúty

7973

7817/2

0,5

32/482475
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

8038

Kúty

7973

8350/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

126

Kúty

7973

8350/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

10368

Kúty

7973

8408/14

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

1009

Kúty

7973

8408/29

32/482475

0,5

ORNA_PODA

16973

Kúty

7973

8408/37

32/482475

0,5

ORNA_PODA

2305

Kúty

7973

8408/38

32/482475

0,5

ORNA_PODA

4058

Kúty

7973

8408/40

32/482475

0,5

OSTATNE_PLOCHY

335

Kúty

7973

8428/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

300

Kúty

7973

8531/19

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

5750

Kúty

7973

8598/10

32/482475

0,5

ORNA_PODA

6376

Kúty

7973

8630/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

64

Kúty

7973

8630/3

32/482475

0,5

ORNA_PODA

15631

Kúty

7973

8780/22

32/482475

0,5

ORNA_PODA

819

Kúty

7973

8780/24

32/482475

0,5

ORNA_PODA

7957

Kúty

7973

8780/25

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

785

Kúty

7973

8780/28

32/482475

0,5

ORNA_PODA

166

Kúty

7973

8780/29

32/482475

0,5

ORNA_PODA

30

Kúty

7973

8780/30

32/482475

0,5

ORNA_PODA

373

Kúty

7973

9377/7

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

1277

Kúty

7973

9377/8

32/482475

0,5

ORNA_PODA

25585

Kúty

7973

9377/9

32/482475

0,5

ORNA_PODA

353

Kúty

7973

9582/118 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

120

Kúty

7973

9650/2

32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

27993

Kúty

7973

9960/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

24803

Kúty

7973

10480/2

32/482475

0,5

ORNA_PODA

1002

Kúty

7973

10848/10 32/482475

0,5

TRVALE_TRAVNE_PORASTY

2423

Kúty

7973

11210/1

32/482475

0,5

ORNA_PODA

354

Kúty

7973

11210/3

32/482475

0,5

V Dunajskej Strede dňa 04.10.2019
JUDr. Peter Kubik, správca

K089931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Šmahovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/323/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/323/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca majetku dlžníka Angelika Šmahovská, narodená 13.04.1979, trvale bytom
Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa, podnikajúceho pod obchodným menom Angelika Šmahovská, IČO: 44 991
215, s miestom podnikania 927 05 Šaľa, Hollého 1846/30, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
30.11.2009, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín pod č. k. 28OdK/323/2019, ktorého
vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019, týmto zverejnením oznamuje,
že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v
pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.30 hod. do 12.30 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť na tel. +421 915 972 611, alebo
e-mailom na adrese machackovad@gmail.com.

Ing. Dagmar Macháčková – správca

K089932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Šmahovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/323/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/323/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dagmar Macháčková , správca majetku dlžníka Angelika Šmahovská, narodená 13.04.1979, trvale bytom
Partizánska 1029/10, 927 01 Šaľa , v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že číslo bankového účtu pre
popieranie pohľadávok je IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006. Ako variabilný symbol uveďte číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť sp. zn. 28OdK/323/2019.

Ing.Dagmar Macháčková -správca

K089933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plešová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 526/10, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1973
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/256/2019 S1131

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka: Silvia Plešová, nar. 03.06.1973, trvale
bytom Hurbanova 526/10, 905 01 Senica, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že ku dňu 04.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 04.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K089934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vyskoč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Radošovce 136, 919 30 Radošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/275/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/275/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Branislav Vyskoč, nar. 14.10.1976, trvale bytom Radošovce 136, 919
30 Radošovce, zast. Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 920 01 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Hreha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievaly 24, 906 34 Prievaly
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1976
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/158/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/158/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Martin Hreha, narodený: 02. 08. 1976, trvale bytom: 906 34 Prievaly 24, súpisovej zložky majetku č. 1:
č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová
hodnota

1

nákladné vozidlo Fiat Ducato 2.0 JTD 11, EČV: SE888DB, kategória: N1, farba: biela, objem: 1 997 cm2, výkon: 62 kW,
950,00 €
r. v. 2002, nepojazdné

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského
50, 921 01 Piešťany, do dňa 21. 10. 2019 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka
Hreha", inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262,
VS: 251582019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K089936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Vargaová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pódafa 355, 929 01 Povoda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1984
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/204/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Alžbeta Vargaová, nar. 25.12.1984, trvale bytom Pódafa
355, 929 01 Povoda, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Alžbeta Vargaová
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K089937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Vintr
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škarniclovská 109/18, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/225/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/225/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jozef Vintr, nar. 10.07.1955, trvale bytom Škarniclovská 109/18, 909
01 Skalica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa správcu je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Strezenecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 136, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/252/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/252/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 30.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Juraj
Strezenecký, narodený 26.11.1962, trvale bytom 925 81, Diakovce 136 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu

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

229

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Zajko, správca, so sídlom: Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská
republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 151/2019 zo dňa 07.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne, dňa 04.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K089939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oľga Tittelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 3136/64, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/309/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/309/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Oľga Tittelová, nar. 13.01.1961, trvale bytom Kpt. Nálepku 3136/64,
920 01 Hlohovec, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa správcu je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Szabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 540, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1990

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. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/176/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/176/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Simona Szabová, nar. 21.01.1990, trvale bytom Diakovce 540, 925 81
Diakovce, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Nitre, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k
zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa správcu je Halenárska 18,
917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jolana Samková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolónia 556/17, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/139/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/139/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jolana Samková, nar. 22.04.1948, trvale bytom Kolónia 556/17, 905
01 Senica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo
k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa správcu je Halenárska
18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Macejka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jablonica 574, 906 32 Jablonica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/148/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/148/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jaroslav Macejka, nar. 16.12.1975, trvale bytom Jablonica 574, 906
32 Jablonica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa správcu je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriána Koprlová Bělinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rohov 49, 906 04 Rohov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/214/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/214/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Adriána Koprlová Bělinová, nar. 28.01.1981, trvale bytom Rohov 49,
906 04 Rohov, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 920 01 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vatolíková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Piešťany -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/231/2019 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/231/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca dlžníka Eva Vatolíková, Piešťany (ďalej len "dlžník") v
súlade s § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
"ZKR") oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí nakoľko konkurzná podstata (§ 167h ZKR)
nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR).
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 ZKR zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
V Dunajskej Strede 04.10.2019

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

K089945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Janíčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Macov 93, 930 32 Macov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/268/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/268/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Anna Janíčková, nar. 05.02.1965, trvale bytom Macov 93, 930 32
Macov, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo
k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01
Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivošová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/34/2017 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/34/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zámere správcu zostaviť konečný rozvrh výťažku z konkurznej podstaty.
V konkurznej veci dlžníka: Silvia Sivošová, nar. 14.02.1974, bytom Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava, vedenej na
Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 36OdK/34/2017, správca dlžníka v súlade s ustanovením § 167u ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
z konkurznej podstaty.
Správca vyzýva prihlásených veriteľov, aby v lehote 15 dní od zverejnenia oznamu písomne oznámili správcovi
číslo účtu na zaslanie výťažku.
V Piešťanoch 04.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca dlžníka Silvia Sivošová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Jakab
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľníky 639, 930 11 Topoľníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/189/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/189/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Erik Jakab, nar. 04.05.1988, trvale bytom Topoľníky 639, 930 11
Topoľníky, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Svidníku, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo
k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01
Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Idunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fándlyho 756/24, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/324/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/324/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jarmila Idunková, nar. 30.09.1960, trvale bytom Fándlyho 756/24, 926
01 Sereď, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Bratislave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo
k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01
Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Mikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova Ves 81, 908 44 Petrova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/110/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/110/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 04.07.2018 č.k. 25OdK/110/2018, zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 133/2018 zo dňa 12.07.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Michal Mikula, nar.:
15.07.1972, trvale bytom: Petrova Ves 81, 908 44 Petrova Ves, podnikajúceho pod obchodným menom: Michal
Mikula - MIKON, IČO: 33 949 000, Petrova Ves 81, 908 44 Petrova Ves, s ukončenou podnikateľskou činnosťou
ku dňu 06.08.2015 (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 25OdK/110/2018 a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Nikoleta Zajko, správca, so sídlom: Veterná č. 43, 931 01
Šamorín, Slovenská republika, zn. správcu: S 1663 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 04.10.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 177/2018 zverejnená dňa 13.09.2018), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Michal Mikula,
nar.: 15.07.1972, trvale bytom: Petrova Ves 81, 908 44 Petrova Ves, podnikajúceho pod obchodným
menom: Michal Mikula - MIKON, IČO: 33 949 000, Petrova Ves 81, 908 44 Petrova Ves, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.08.2015 sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje
ani náklady konkurzu.
V Šamoríne, dňa 04.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K089950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hroššo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 56/14, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/172/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/172/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jozef Hroššo, nar. 03.01.1968, trvale bytom Hollého 56/14, 920 01
Hlohovec, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boris Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 2581/4, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/300/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/300/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Boris Daniel, nar. 19.10.1976, trvale bytom Lúčky 2581/4, 909 01
Skalica, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Matulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 331/23, 919 04 Smolenice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1988
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/135/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Veronika Matulová, nar. 04.01.1988, trvale bytom Továrenská
331/23, 919 04 Smolenice, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Veronika Matulová
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Farkašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Garažd 1027/6, 924 00 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/242/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/242/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Silvia Farkašová, nar. 19.05.1979, trvale bytom Dvor Garažd 1027/6,
924 00 Galanta, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Bratislave, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019
došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18,
917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Pongrác
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smuha 392/22, 908 77 Borský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/255/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/255/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Marek Pongrác, nar. 09.04.1991, trvale bytom Smuha 392/22, 908 77
Borský Mikuláš, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného
konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca.
Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Masaryk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jalšové 25, 922 31 Jalšové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/39/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/39/2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Libor Masaryk, narodený 25.03.1973, trvale bytom 922 31 Jalšové 25,
zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária
CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa
01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je
Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Miroslava Hlavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jaseňová 2326/21, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/103/2018 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/103/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Mgr. Miroslava Hlavatá, nar. 09.01.1979, trvale bytom Jaseňová
2326/21, 927 01 Šaľa, zast. Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30
798 841, kancelária CPP v Nitre, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019
došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18,
917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K089957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Lorencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 5, 908 76 Lakšárska Nová Ves, časť obce Mikulášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1961
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/322/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/322/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.09.2019 č. k.: 28OdK/322/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva
Lorencová, narodená 10.05.1961, trvale bytom: 908 76 Lakšárska Nová Ves 5, časť obce Mikulášov (ďalej
v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu 28OdK/322/2019 S1806 je
možno nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Pekárska 11, 917 01 Trnava, a to v pracovných dňoch v čase
od 9:00 hod. do 15:00 hod.. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno
podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na čísle: 033/55 91 633 alebo emailom:
darekon.spravca@gmail.com.
DAREKON, k. s., správca S1806

K089958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Lorencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lakšárska Nová Ves 5, 908 76 Lakšárska Nová Ves, časť obce Mikulášov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1961
Obchodné meno správcu:
DAREKON, k. s.
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/322/2019S1806
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/322/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok.
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 24.09.2019 č. k.: 28OdK/322/2019-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Eva
Lorencová, narodená 10.05.1961, trvale bytom: 908 76 Lakšárska Nová Ves 5, časť obce Mikulášov (ďalej
v texte len ako „Dlžník“), a do funkcie správcu bol ustanovený: DAREKON, k. s., so sídlom Pekárska 11, 917 01
Trnava, IČO: 50 236 687, značka správcu: S 1806 (ďalej v texte len ako „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako
„ZKR“) Správca týmto oznamuje, že číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy
konania pri popretí pohľadávky veriteľom je IBAN: SK77 1100 0000 0029 4602 3851. Preddavok na trovy konania
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR
s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a uvedením poznámky: „Konkurz
Eva Lorencová“ a označenie popierajúceho veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno) a označenie
popretého veriteľa (meno a priezvisko alebo obchodné meno).
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
DAREKON, k. s., správca S1806

K089959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár 86, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1980
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/310/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/310/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Karol
Hudec, narodený 14.03.1980, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 86 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: P. Pazmáňa
51/19, 927 01 Šaľa, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Šali, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K089960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár 86, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1980
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/310/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/310/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca
úpadcu: Karol Hudec, narodený 14.03.1980, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 86 (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného Trnava, sp. zn. 36OdK/310/2019 zo dňa 11.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
180/2019 dňa 18.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovenská republika k číslu konania 36OdK/310/2019. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Karol Hudec, narodený 14.03.1980, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár
86 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court
Trnava, No. 36OdK/310/2019 dated on 11th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Trnava was published in Commercial bulletin of Slovak
republic No. 180/2019 on 18th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., P. Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, Slovak Republic to the No.
36OdK/310/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
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the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Šali, dňa 04.10.2019
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In Šaľa, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K089961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Chotár 86, 925 41 Dolný Chotár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1980
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/310/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/310/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Pazmáňa 51/19, 927 01 Šaľa, správca
úpadcu: Karol Hudec, narodený 14.03.1980, trvale bytom 925 41 Dolný Chotár 86 v konkurznom konaní vedenom
na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/310/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000
0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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 Šali, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K089962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Antal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 1541 / 95, 927 05 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Vidlička
Sídlo správcu:
Bučany 258, 919 28 Bučany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/314/2019 S1607
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/314/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Lukáš Vidlička, správca v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Marián Antal, narodený 30.11.1978,
trvale bytom Nitrianska 1541/95, 927 05 Šaľa - Veča, oznamuje účastníkom konania a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Bučany 258, 919 28 Bučany, v úradných
hodinách počas pracovných dní od 9,00 do 15,00 hod. Termín si odporúčam dohodnúť vopred na tel. č.: 0904 688
635 alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu: vidlicka.lukas@gmail.com.
JUDr. Lukáš Vidlička, Správca

K089963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konečná ulica 214/13, 930 25 Vrakúň - Nekyje na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/220/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/220/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 28OdK/220/2019 - 12 zo dňa 17.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Iveta Bartošová, nar. 19.08.1975, trvale bytom Konečná ulica 214/13, 930 25 Vrakúň - Nekyje na
Ostrove, dlžník bol zbavený všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru
Volárovú so sídlom Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
140/2019 dňa 23.07.2019.
Ako správkyňa dlžníka: Iveta Bartošová, nar. 19.08.1975, trvale bytom Konečná ulica 214/13, 930 25 Vrakúň Nekyje na Ostrove, v zmysle ust. § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí, nakoľko na základe výsledku prešetrenia majetkových
pomerov správkyňou dlžník nevlastní žiadny majetok, ktorý by podliehal konkurzu, a konkurzná podstata tak
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Iveta Bartošová, nar. 19.08.1975, trvale bytom
Konečná ulica 214/13, 930 25 Vrakúň - Nekyje na Ostrove, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn.
28OdK/220/2019 zrušuje.
JUDr. Barbora Volárová,
správkyňa dlžníka

K089964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Bakó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ádorská ulica 740 / 1, 930 12 Ohrady
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1970
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/244/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/244/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
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Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 26.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ing. František
Bakó, narodený 25.09.1970, trvale bytom Ádorská ulica 740/1, 930 12 Ohrady, štátny občan SR (ďalej len
„Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl.
armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 149/2019 zo dňa 05.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 06.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K089965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Chlpoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 673 / 97, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.10.1978
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/251/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/251/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 31.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Radovan
Chlpoš, nar. 14.10.1978, trvale bytom Hlavná 673/97, 925 23 Jelka, s ukončenou podnikateľskou činnosťou pod
IČO: 41 593 006 ku dňu 14.04.2010 (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca:
K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939 (ďalej len
,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 151/2019 zo dňa 07.08.2019
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
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najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne
inými osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Gbeloch, dňa 06.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K089966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Hučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 242 / 173, 908 41 Šaštín-Stráže
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1983
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/197/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/197/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 09.07.2019 sp. zn.: 36OdK/197/2019 zverejneným v OV č. 134/2019
zo dňa 15.07.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Silvester Hučko, narodený 11.07.1983, trvale
bytom M. R. Štefánika 242/173, 908 41 Šaštín-Stráže - Stráže nad Myjavou, štátny občan SR, podnikajúci pod
obchodným menom Silvester Hučko, IČO: 43 594 859, s miestom podnikania 908 41 Šaštín-Stráže,
M.R.Štefánika 242 (ďalej len „Dlžník“) vedený na Okresnom súde Trnava, pod sp. zn.: 36OdK/197/2019 a do
funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený správca: K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85,
908 45 Gbely, IČO: 52 205 207, značka správcu S1939 (ďalej len „Správca“).
V zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí, že správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. 06.10.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, ktorá bola súčasťou
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zverejnenia o všeobecnej podstate dlžníka (čiastka OV 180/2019 zverejnená dňa 18.09.2019), správca týmto
v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Silvester Hučko,
narodený 11.07.1983, trvale bytom M. R. Štefánika 242/173, 908 41 Šaštín-Stráže - Stráže nad Myjavou,
štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Silvester Hučko, IČO: 43 594 859, s miestom
podnikania 908 41 Šaštín-Stráže, M.R.Štefánika 242 sa KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
V Gbeloch, dňa 06.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K089967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Tvrdoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/355/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/355/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že konkurz sa
končí z dôvodu, že 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiaden veriteľ.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR zrušuje.

K089968
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V právnej veci Roman Lakatoš nar.2.8.1974, trvale bytom
Partizánske , na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/441/2019 zo
dňa 4.7.2019 oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a
doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice
Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a
od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne
na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0915/570856.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K089969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Gašparík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 169, 958 01 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/546/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/546/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ján Gašparík, nar. 03.07.1954, trvale bytom 958 01
Malé Kršteňany 169 sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ján Gašparík, nar. 03.07.1954, trvale bytom 958 01 Malé
Kršteňany 169 zrušuje.

K089970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vartovníková Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čuklasovce 12, 956 54 Veľké Držkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1954
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/528/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/528/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Marta Vartovníková „v konkurze“, nar. 31.07.1954, trvale bytom Čuklasovce 12, 956 54 Veľké
Dražkovce, ponúka v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú
cenu:

1./ POZEMKY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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por.č. parc. č.

druh pozemku

LV č. kat.úz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná
orná

2871
2871
3403
4758
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4759
4760
4760
4761
4761
5247
5247
6058

2912
2913
2549/501
3024
2916/501
2916/502
2927
2929
2916/501
2916/502
2927
2929
2820
2820
2886
2886
2830
2830
1227

pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda
pôda

Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica
Dubnica

okres
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad
nad

Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom

Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava
Ilava

parcela registra
výmera v m2
C/E
E
885
E
1696
E
4539
E
2154
E
1108
E
802
E
2596
E
1211
E
1108
E
802
E
2596
E
1211
E
1922
E
1922
E
688
E
688
E
1941
E
1941
E
638

Deň vydania: 09.10.2019

spoluvl. podiel súp. hodnota
21/270
21/270
21/1080
21/270
1/90
1/90
1/90
1/90
2/90
2/90
2/90
2/90
1/90
2/90
1/270
1/270
1/30
2/30
1/5

13,77 €
26,38 €
17,65 €
33,51 €
2,46 €
1,78 €
5,77 €
2,69 €
4,92 €
3,56 €
11,54 €
5,38 €
4,27 €
8,54 €
0,51 €
0,51 €
12,94 €
25,88 €
25,52 €

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „PONUKA- Vartovníková - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3,
971 01 Prievidza tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

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;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

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. SK62 1100
0000 0029 4104 8312, VS: 31071954. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný
deň na predkladanie ponúk;

Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K089971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Brutovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nozdrkovce 1927/14, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/350/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/350/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie prvého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marek Brutovský, nar. 08.06.1976, trvale bytom Nozdrkovce 1927/14, 911
01 Trenčín, podnikajúci pod obchodným menom Marek Brutovský - MASK s miestom podnikania Gen. Svobodu
2753/7, 911 08 Trenčín, IČO 40 820 696, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku
vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č.
157/2019 dňa 15.08.2019:
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec zapísaná v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo
súp.
zložky

1

Popis

Výrobné číslo

Príves
VIN:
nákladný U5RV040017S000263

Evidenčné
číslo

Dátum
prvej
evidencie

Farba

TN547YF

7.8.2007

Strieborná
metalíza
svetlá

Súpisová
Stav
Umiestnenie hodnota v
opotrebenia
€

nepojazdný

Nozdrkovce

170,00

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu
ust. § 167h ods.
1 ZKR - majetok
patriaci
dlžníkovi

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 40OdK/350/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
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a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
4. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
5. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
6. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
7. Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K089972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Števica Marcel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 47 / 92, 971 01 Nitrianske Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/499/2019 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/499/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Marcel Števica, sp. zn.
38OdK/499/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Marcel Števica, nar. 29.11.1977,
trvale bytom Prievidzská 47/92, 972 13 Nitrianske Pravno, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 1. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka za najvyšsiu ponúknutú kúpnu cenu.
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 173/2019 zo dňa 09. septembra 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 01.10.2019 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 01.10.2019 o 15:00hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Miroslava Žitníková konštatoval, že 1. kola ponukového konania sa zúčastnil
1 záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Správca 1. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 01.10.2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca konkurznej podstaty

K089973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Kurnocík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2073/155, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/618/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/618/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Druh súpisovej zložky majetku: Pohľadávka
Popis pohľadávky: Právo dlžníka na vyrovnací podiel v s.r.o. - spoločnosť THERMO Slovakia s. r. o., so sídlom J. Kráľa 739/1, 905 01 Senica,
IČO: 46 700 323
Súpisová hodnota: 5.000,- EUR

Typ súpisovej zložky majetku: motorové vozidlo; Súpisová zložka majetku: ŠKODA FABIA 6Y, EČV: PB 869 BG, VIN:TMBND46Y123570489
Rok výroby: 2002
Stav: dobrý, obvyklé opotrebenie
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
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K089974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Čepcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska ulica 1367/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/526/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/526/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Alena Čepcová, trvale bytom Odborárska ulica 1367/1, 915 01 Nové Mesto
nad Váhom, dátum nar.: 09.04.1975 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K089975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zlatica Pihíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lukáš Tyko
Sídlo správcu:
Palackého 5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/579/2019 S1333
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/579/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Lukáš Tyko, správca dlžníka Zlatica Pihíková, trvale bytom Partizánska 1194/76, 957 01 Bánovce nad
Bebravou, dátum nar.: 31.10.1988 (ďalej len "dlžník") preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i
ZKR nezistil majetok, ktorý by prevýšil náklady konkurzu. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K089976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pribinova 325, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/375/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/375/2019
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 tretieho kola ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marta Bangová, rod. Toráčová, nar. 14.05.1963, trvale bytom 916 22
Podolie 325 v súlade s ust. § 167q ods. 3 a 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku č. 143/2019 dňa
26.07.2019.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota zapísaná v súpise všeobecnej podstaty:
Číslo súp.
zložky
1

Popis
Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v
spoločnosti Mont-Stav Slovakia s.r.o., so sídlom Podolie
325, 916 22 Podolie, IČO: 52 443 213

Register a číslo zápisu
Obchodný register Okresného
súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka
č. 38444/R

Súpisová
Dôvod zapísania
hodnota v € majetku do súpisu
5 000,00

ust. § 167h ods. 1
ZKR

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 38OdK/375/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť.
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Do ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka sa môže prihlásiť akákoľvek slovenská alebo
zahraničná fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa predpoklady ustanovené týmito podmienkami a všeobecne
záväznými právnymi predpismi na nadobudnutie obchodného podielu.
6. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
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žreb správcu.
9. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode obchodného podielu.
10. Ak úspešný záujemca neuzavrie zmluvu o prevode obchodného podielu zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu
vo výške polovice kúpnej ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie
zloženej zálohy na kúpnu cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
11. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu vrátane zápisu v príslušnom registri uhradí v plnom
rozsahu úspešný záujemca (nadobúdateľ).
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K089977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Greňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará Lehota 153, 916 35 Stará Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Danica Birošová
Sídlo správcu:
Piaristická 46, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2018 S106
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KONEČNÝ SÚPISU MAJETKU PODSTÁT
/nahrádza súpis majetku zverejnený v OV 57/2019 dňa 21.03.2019 a súpis majetku zverejnený v OV
174/2019 dňa 10.09.2019 /
Všeobecná podstata

(evidovaný v súlade s ustanovením § 76 a nasl. zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov, ustanovením § 37 a nasl.
Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky číslo 665/2005 Z.z. , ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona číslo 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov)

Správca:

JUDr. Danica Birošová
Piaristická 46
91101 Trenčín

Úpadca:

Alena Greňová
Narodený: 20.02.1964
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916 35 Stará Lehota

1.

Nehnuteľný majetok

č.položky € /m2 KÚ

číslo LV č.parcely druh pozemku
výmera v m2 podiel/
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 3233
E3240/1 porast
2282,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 7925
C2800/10 lesné pozemky
982,00
23
Ochodnica/Kysucké N/M 7925
C2800/10 lesné pozemky
982,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4373
E3909
orná pôda
341,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4368
E3904
orná pôda
224,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 3324
E3337
orná pôda
1332,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 2201
E2014
orná pôda
4177,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 6405
E6198
orná pôda
681,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 6388
E6181
orná pôda
378,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 5952
E5689
orná pôda
4874,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 5704
E5433
orná pôda
2039,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 5651
E5380
orná pôda
1344,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 5633
E5362
orná pôda
502,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 5631
E5360
orná pôda
1546,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 5625
E5354
orná pôda
350,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 5485
E5211
orná pôda
1255,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4693
E4290
orná pôda
383,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 2193
E2006
orná pôda
1594,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4380
E3916
orná pôda
846,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 2365
E2210
orná pôda
367,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 2315
E2156
orná pôda
1446,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 2798
E2772
orná pôda
563,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4463
C2800/37 lesné pozemky
103,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4463
C2800/37 lesné pozemky
103,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4463
E4000
orná pôda
437,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4463
E4000
orná pôda
437,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 3952
C3150/9 lesné pozemky
196,00
3
Ochodnica/Kysucké N/M 3952
C3150/9 lesné pozemky
196,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 3952
E3449
orná pôda
1663,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 3952
E3449
orná pôda
1663,00
3
Ochodnica/Kysucké N/M 4468
C2800/33 lesné pozemky
516,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4192
E3709
orná pôda
6792,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4192
E3709
orná pôda
6792,00
1
Ochodnica/Kysucké N/M 4441
C2800/29 lesné pozemky
951,00
3
Ochodnica/Kysucké N/M 4441
C2800/29 lesné pozemky
951,00
7
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 4441
E3978
porast
4393,00
3
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 4441
E3978
porast
4393,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4443
C2800/49 lesné pozemky
3833,00
3
Ochodnica/Kysucké N/M 4443
C2800/49 lesné pozemky
3833,00
7
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 4443
E3980
porast
2359,00
3
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 4443
E3980
porast
2359,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 5520
E5247
orná pôda
626,00
7
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 5513
E5240
porast
2387,00
3
trvalý
trávnatý
Ochodnica/Kysucké N/M 5513
E5240
porast
2387,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4739
E4341
orná pôda
929,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4729
E4330
orná pôda
842,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4716
E4316
orná pôda
708,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4688
E4285
orná pôda
270,00
7
Ochodnica/Kysucké N/M 4680
E4277
orná pôda
711,00
7
trvalý
trávnatý

podiel podiel dlžníka hodn/ €

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

0,0272
1,85
1,85
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
1,85
1,85
0,2419
0,2419
1,85
1,85
0,2419
0,2419
1,85
0,2419
0,2419
1,85
1,85

14560
7680
1280
192
192
192
192
192
96
2944
576
160
192
160
160
192
192
192
192
96
96
144
160
2
2
160
640
640
640
640
160
2400
800
640
640

0,16
2,94
5,37
1,78
1,17
6,94
21,76
3,55
3,94
1,66
3,54
58,80
2,61
67,64
15,31
6,54
1,99
8,30
4,41
3,82
15,06
3,91
4,51
51,50
218,50
19,12
0,92
2,14
18,19
7,80
22,58
19,81
8,49
4,46
10,40

0,05
5,44
9,94
0,43
0,28
1,68
5,26
0,86
0,95
0,40
0,86
14,22
0,63
16,36
3,70
1,58
0,48
2,01
1,07
0,92
3,64
0,95
8,34
95,28
52,86
4,62
1,70
3,97
4,40
1,89
41,76
4,79
2,05
8,25
19,24

36.

0,0272

640

20,59

0,56

37.
38.
39.

0,0272
1,8500
1,85

640
2560
2560

48,05
4,49
10,48

1,31
8,31
19,39

40.

0,0272

2560

2,76

0,08

41.
42.

0,0272
0,2419

2560
160

6,45
27,39

0,18
6,63

43.

0,0272

2560

2,80

0,08

44.
45.
46.
47.
48.
49.

0,0272
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419

2560
160
160
160
160
160

6,53
40,64
36,84
30,98
11,81
31,11

0,18
9,83
8,91
7,49
2,86
7,52
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

0,0272
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
1,85
0,2419
0,2419
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 5505
Ochodnica/Kysucké N/M 4662
Ochodnica/Kysucké N/M 2722
Ochodnica/Kysucké N/M 5524
Ochodnica/Kysucké N/M 2400
Ochodnica/Kysucké N/M 2390
Ochodnica/Kysucké N/M 4651
Ochodnica/Kysucké N/M 4646
Ochodnica/Kysucké N/M 5025
Ochodnica/Kysucké N/M 3318

E5232
E4257
E2694
E5251
E2245
E2235
E4231
E4224
E4636
E3334

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

0,0272
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 4146
Ochodnica/Kysucké N/M 4149
Ochodnica/Kysucké N/M 4151
Ochodnica/Kysucké N/M 4162
Ochodnica/Kysucké N/M 4167
Ochodnica/Kysucké N/M 4179
Ochodnica/Kysucké N/M 4195
Ochodnica/Kysucké N/M 4631
Ochodnica/Kysucké N/M 4631
Ochodnica/Kysucké N/M 4628
Ochodnica/Kysucké N/M 4615
Ochodnica/Kysucké N/M 4615
Ochodnica/Kysucké N/M 4611
Ochodnica/Kysucké N/M 4611
Ochodnica/Kysucké N/M 4605
Ochodnica/Kysucké N/M 4605

E3660/1
E3663
E3666
E3677
E3682
E3695
E3712
E4200
E4200
E4197
E4185
E4185
E4181
E4181
E4175
E4175

76.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4602

E4172

77.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4602

E4172

78.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4595

E4165

79.
80.
81.
82.
83.

0,0272
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 4595
Ochodnica/Kysucké N/M 4487
Ochodnica/Kysucké N/M 4487
Ochodnica/Kysucké N/M 4480
Ochodnica/Kysucké N/M 4480

E4165
E4024
E4024
E4017
E4017

84.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4479

E4016

85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.

0,0272
0,2419
0,2419
1,85
1,85
0,2419
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85

Ochodnica/Kysucké N/M 4479
Ochodnica/Kysucké N/M 4477
Ochodnica/Kysucké N/M 4477
Ochodnica/Kysucké N/M 4469
Ochodnica/Kysucké N/M 4469
Ochodnica/Kysucké N/M 4708
Ochodnica/Kysucké N/M 7922
Ochodnica/Kysucké N/M 7922
Ochodnica/Kysucké N/M 7923
Ochodnica/Kysucké N/M 7923
Ochodnica/Kysucké N/M 7950
Ochodnica/Kysucké N/M 7950

E4016
E4014
E4014
C2800/32
C2800/32
E4307
C2800/22
C2800/22
C2800/19
C2800/19
C2800/20
C2800/20

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

0,0272
1,85
1,85
1,85
1,85
0,2419
0,2419
1,85
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 7640
Nesluša/Kysucké N/M 6333
Nesluša/Kysucké N/M 9705
Nesluša/Kysucké N/M 9705
Nesluša/Kysucké N/M 9705
Ochodnica/Kysucké N/M 7882
Ochodnica/Kysucké N/M 7921
Ochodnica/Kysucké N/M 7924
Ochodnica/Kysucké N/M 2692

E3660/2
C4994/3
C5033/13
C5033/16
C5033/18
E3330
E4022
C2800/11
E2664

porast
1343,00
orná pôda
373,00
orná pôda
486,00
orná pôda
657,00
orná pôda
392,00
orná pôda
351,00
záhrady
387,00
orná pôda
511,00
orná pôda
594,00
orná pôda
3453,00
trvalý
trávnatý
porast
16931,00
orná pôda
1559,00
orná pôda
2715,00
orná pôda
1672,00
orná pôda
2691,00
orná pôda
5202,00
orná pôda
12996,00
orná pôda
927,00
orná pôda
927,00
orná pôda
1377,00
orná pôda
1171,00
orná pôda
1171,00
orná pôda
593,00
orná pôda
593,00
orná pôda
2040,00
orná pôda
2040,00
trvalý
trávnatý
porast
1662,00
trvalý
trávnatý
porast
1662,00
trvalý
trávnatý
porast
11315,00
trvalý
trávnatý
porast
11315,00
orná pôda
12904,00
orná pôda
12904,00
orná pôda
4417,00
orná pôda
4417,00
trvalý
trávnatý
porast
3802,00
trvalý
trávnatý
porast
3802,00
orná pôda
310,00
orná pôda
310,00
lesné pozemky
570,00
lesné pozemky
570,00
orná pôda
229,00
lesné pozemky
351,00
lesné pozemky
351,00
lesné pozemky
6063,00
lesné pozemky
6063,00
lesné pozemky
602,00
lesné pozemky
602,00
trvalý
trávnatý
porast
919,00
lesné pozemky
7012,00
lesné pozemky
513635,00
lesné pozemky
395,00
lesné pozemky
3115,00
orná pôda
6420,00
orná pôda
599,00
lesné pozemky
218,00
orná pôda
1856,00

Deň vydania: 09.10.2019
7
7
1
1
1
1
7
7
1
1

2560
160
192
192
96
96
640
160
192
1280

3,67
16,32
2,53
3,42
4,08
3,66
4,23
22,36
3,09
2,70

0,10
3,95
0,61
0,83
0,99
0,88
7,83
5,41
0,75
0,65

1
1
1
1
1
1
1
7
1
7
3
7
3
7
3
7

1152
192
192
192
768
192
768
160
2
160
640
640
640
640
1280
1280

14,70
8,12
14,14
8,71
3,50
27,09
16,92
40,56
463,50
60,24
5,49
12,81
2,78
6,49
4,78
11,16

0,40
1,96
3,42
2,11
0,85
6,55
4,09
9,81
112,12
14,57
1,33
3,10
0,67
1,57
1,16
2,70

3

1280

3,90

0,11

7

1280

9,09

0,25

3

640

53,04

1,44

7
23
7
23
7

640
7680
1280
7680
1280

123,76
38,64
70,57
13,23
24,16

3,37
9,35
17,07
3,20
5,84

3

2560

4,46

0,12

7
23
7
3
7
7
23
7
23
7
3
7

2560
7680
1280
640
640
160
7680
1280
7680
1280
2560
2560

10,40
0,93
1,70
2,67
6,23
10,02
1,05
1,92
18,16
33,16
0,71
1,65

0,28
0,22
0,41
4,94
11,53
2,42
1,94
3,55
33,59
61,34
1,31
3,05

1
3
3
3
3
1
1
1
1

1152
560
560
560
560
1280
384
960
192

0,80
37,56
2751,62
2,12
16,69
5,02
1,56
0,23
9,67

0,02
69,49
5090,49
3,91
30,87
1,21
0,38
0,42
2,34
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106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.

0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
1,85

Ochodnica/Kysucké N/M 2738
Ochodnica/Kysucké N/M 2925
Ochodnica/Kysucké N/M 2944
Ochodnica/Kysucké N/M 3284
Ochodnica/Kysucké N/M 3941
Ochodnica/Kysucké N/M 3944
Ochodnica/Kysucké N/M 4142

113.
114.
115.
116.

0,0272
0,2419
0,2419
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 4367
Ochodnica/Kysucké N/M 4919
Ochodnica/Kysucké N/M 4966
Ochodnica/Kysucké N/M 5010

117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.

0,0272
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 5020
Ochodnica/Kysucké N/M 5055
Ochodnica/Kysucké N/M 5076
Ochodnica/Kysucké N/M 5082
Ochodnica/Kysucké N/M 5091
Ochodnica/Kysucké N/M 5454
Ochodnica/Kysucké N/M 5113
Ochodnica/Kysucké N/M 5382
Ochodnica/Kysucké N/M 5424
Ochodnica/Kysucké N/M 5433
Ochodnica/Kysucké N/M 5459
Ochodnica/Kysucké N/M 5653
Ochodnica/Kysucké N/M 5775
Ochodnica/Kysucké N/M 5783
Ochodnica/Kysucké N/M 5810

132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.

0,0272
0,2419
1,85
1,85
0,2419
0,2419
0,2419

Ochodnica/Kysucké N/M 3261
Ochodnica/Kysucké N/M 4481
Ochodnica/Kysucké N/M 4483
Ochodnica/Kysucké N/M 4485
Ochodnica/Kysucké N/M 4492
Ochodnica/Kysucké N/M 4508
Ochodnica/Kysucké N/M 4532

139.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4543

140.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4599

141.
142.

0,0272 Ochodnica/Kysucké N/M 4606
0,2419 Ochodnica/Kysucké N/M 4621

Konkurzy a reštrukturalizácie
E2710
E2922
E2941
E3296
E3438
E3441
E3656

orná pôda
1415,00
orná pôda
281,00
orná pôda
656,00
orná pôda
1234,00
orná pôda
1120,00
orná pôda
948,00
orná pôda
1154,00
trvalý
trávnatý
E3903
porast
26120,00
E4530
orná pôda
785,00
E4577
orná pôda
681,00
E4621
orná pôda
621,00
trvalý
trávnatý
E4631
porast
573,00
E4666
orná pôda
497,00
E4687
orná pôda
1168,00
E4693
orná pôda
480,00
E4702
orná pôda
380,00
E5180
orná pôda
975,00
E4726
orná pôda
605,00
E5104
orná pôda
727,00
E5150
orná pôda
1448,00
E5159
orná pôda
1256,00
E5185
orná pôda
807,00
E5382
orná pôda
1553,00
E5506
orná pôda
446,00
E5514
orná pôda
312,00
E5541
orná pôda
1193,00
trvalý
trávnatý
E3270
porast
5209,00
E4018
orná pôda
161,00
C2800/13 lesné pozemky
721,00
C2800/7 lesné pozemky
652,00
E4029
orná pôda
667,00
E4045
orná pôda
340,00
E4071
orná pôda
566,00
trvalý
trávnatý
E4082
porast
21730,00
trvalý
trávnatý
E4169
porast
6322,00
trvalý
trávnatý
E4176
porast
1861,00
E4190
orná pôda
961,00

Deň vydania: 09.10.2019
1
1
1
1
11
11
1

192
96
96
192
1152
1152
192

7,37
2,93
6,83
6,43
10,69
9,05
6,01

1,78
0,71
1,65
1,55
2,59
2,19
11,12

1
1
1
1

1584
192
192
192

16,49
4,09
3,55
3,23

0,45
0,99
0,86
0,78

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

288
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192
192

1,99
2,59
6,08
2,50
1,98
5,08
3,15
3,79
7,54
6,54
4,20
8,09
2,32
1,63
6,21

0,05
0,63
1,47
0,60
0,48
1,23
0,76
0,92
1,82
1,58
1,02
1,96
0,56
0,39
1,50

1
1
1
1
1
1
1

13560
960
192
384
192
192
192

0,38
0,17
3,76
1,70
3,47
1,77
2,95

0,01
0,04
6,95
3,14
0,84
0,43
0,71

1

1152

18,86

0,51

1

768

8,23

0,22

1
1

384
192

4,85
5,01

0,13
1,21

Pozemky sú umiestnené mimo zastavaného územia obce
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum konečného do súpisu: 03.10.2019
Celková suma: 6000, 92 €
Hodnota: 6000,92 €

Mena: Euro

V Trenčíne, dňa 03.10.2019
JUDr. Danica Birošová, správcak
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K089978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická 46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/213/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/213/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka Helena Balážová, rod. Heráková, nar. 29.01.1967, trvale bytom Mnešická 1717/46, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom oznamuje, že zo súpisu všeobecnej podstaty vylučuje nasledovnú súpisovú zložku:
Iná majetková hodnota:
Číslo súp.
zložky

Popis

Register a číslo zápisu

Obchodný podiel vo veľkosti 100% základného imania v spoločnosti Obchodný register Okresného
Záložňa SAS GOLD s.r.o., so sídlom Stromová 21, 915 01 Nové
súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka
Mesto nad Váhom, IČO: 44 614 489
č. 21541/R
Spolu súpisová hodnota
1

Súpisová
hodnota v €

Výťažok
v€

5 000,00

0,00

5 000,00

Deň vylúčenia zo súpisu: 02.10.2019
Dôvod vylúčenia zo súpisu: Majetok dlžníka speňažovaný v súlade s ust. § 167q ods. 3 ZKR prestal podliehať
konkurzu podľa ust. § 167p ods. 2 ZKR, pretože sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní. Na
zverejnené ponuky nereagoval žiaden záujemca a o speňažovaný majetok neprejavil záujem ani žiaden z
prihlásených veriteľov.

K089979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovičová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Palkoviča 141/2, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/200/2017 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/200/2017
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd Trenčín, uznesením zo dňa 29.11.2017, sp. zn.
22OdK/200/2017, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 06.12.2017, pod OV č. 232/2017, č.
zverejnenia K043078, konkurz na dlžníka: Vlasta Matejovičová, nar. 20.11.1962, bytom Ulica J. Palkoviča 141/2,
971 01 Prievidza. Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Mária Bustinová, kancelária správcu: Ľ. Štúra 330/5,
914 51 Trenčianske Teplice, telefón : +421 32 6552662, e-mail: judr.bustinova@gmail.com. Konkurz sa považuje
za vyhlásený nasledujúcim dňom po zverejnení v Obchodnom vestníku.
Zvolanie schôdze veriteľov
Ustanovený správca v zmysle § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. - o konkurze a reštrukturalizácii, v platnom znení (ZKR),
zvoláva schôdzu veriteľov úpadcu, ktorá sa bude konať dňa (pondelok) 28.10.2019 o 13.00 hodine. Schôdza
veriteľov sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program rokovania :
1. Otvorenie schôdze
2. Správa správcu o priebehu konkurzného konania od vyhlásenia konkurzu do schôdze veriteľov
3. Voľba veriteľského výboru (§ 37 odsek 1 ZKR), resp. voľba jedného zástupcu veriteľov
ZKR).

(§ 107 odsek 2

4. Rôzne, záver.
Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi
veriteľov má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti; na každé jedno euro zistenej sumy pohľadávky má veriteľ jeden hlas. Veriteľ sa môže dať v
konkurznom konaní zastúpiť. V prípade, ak zástupca zastupuje veriteľa na schôdzi veriteľov, je potrebné, aby
plnomocenstvo obsahovalo plnú moc (originál, resp. overenú kópiu) aj na účasť a hlasovanie zástupcu na schôdzi
veriteľov. V prípade zamestnanca, ktorý zastupuje na schôdzi veriteľov svojho zamestnávateľa ako veriteľa, je
potrebné predložiť zo strany zamestnanca príslušné poverenie (originál, resp. overenú kópiu). Pri prezentácii je
potrebné, aby sa veritelia, príp. zástupcovia preukázali dokladom totožnosti.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K089980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 770 / 14, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/39/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/39/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Ing. Miroslav Dzurik, nar. 25.11.1963, trvale bytom
J. Matušku 770/14, 957 01 Bánovce nad Bebravou, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn.
38OdK/39/2018 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 04.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K089981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná-Velčice 372, 913 04 Chocholná-Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1986
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Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/620/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/620/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU:
1./ POZEMKY
por.č. parc. č. KN-C č.
1
149/1
2
149/2
3
150/1
4
150/2
5
150/3
6
150/4
7
150/5
8
152/1

druh pozemku
LV č.
Záhrada
19
zastavaná plocha a nádvorie 19
Záhrada
19
zastavaná plocha a nádvorie 19
zastavaná plocha a nádvorie 19
Záhrada
19
zastavaná plocha a nádvorie 19
zastavaná plocha a nádvorie 20

kat.úz.
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot

okres parcela registra výmera v m2 spoluvl. podiel súp. hodnota
Trenčín
C
153
1/12
127,50
Trenčín
C
81
1/12
67,50
Trenčín
C
65
1/12
54,17
Trenčín
C
56
1/12
46,67
Trenčín
C
148
1/12
123,33
Trenčín
C
112
1/12
93,33
Trenčín
C
54
1/12
45,00
Trenčín
C
104
1/18
57,78

LICITOR recovery, k.s., správca

K089982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánik Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou -, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/686/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/686/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Luboš Štefánik, nar. 30.06.1967, bytom 916 11
Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, oznamuje účastníkom konkurzného konania a ich zástupcom, že v
súlade s ustanovením § 85 odsek 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov majú právo (je možné) počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu úpadcu v kancelárii správcu na adrese: Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, SR, a
to v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 15:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu je
potrebné vopred si dohodnúť písomne na adrese kancelárie správcu, telefonicky na tel. č. +421 32 655 26 62
alebo prostredníctvom elektronickej pošty na e-mail: judr.bustinova@gmail.com.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K089983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánik Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou -, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/686/2019 S172
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Trenčín
40OdK/686/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Luboš Štefánik, nar. 30.06.1967, bytom 916 11
Bzince pod Javorinou, Slovenská republika, v súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona číslo 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky.
Kauciu je potrebné zložiť na konkurzný účet vedený v Fio banka, a.s.:
IBAN: SK75 8330 0000 0023 0159 4470
VS: 406862019
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera a číslo popieranej pohľadávky

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.
JUDr. Mária Bustinová, správca

K089984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánik Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou -, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/686/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/686/2019
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 according to the Counsil Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca dlžníka: Erik Maťo, nar.
02.12.1988, bytom Prievidza, 971 01 Prievidza, Slovenská republika (ďalej len "Dlžník"), Vám oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn. 40OdK/686/2019 zo dňa 20.09.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a JUDr. Mária Bustinová, so sídlom správcovskej kancelárie Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske
Teplice, Slovenská republika, bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku SR č.: OV 187/2019 zo dňa 27.09.2019. Dňom 28.09.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Erik Maťo, born 02.12.1988, Prievidza, 971 01 Prievidza, Slovak republic (hereinafter only
„the Bankrupt“), I am obliged to inform you that with the resolution of the District court Trenčín, No.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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40OdK/686/2019 dated on 20th of September 2019 bancruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets
and JUDr. Mária Bustinová, registered seat at Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovak Republic, was
appointed to the function of bankrupcty trustee. The abovement resolution was published in Commercial Bulletin
of Slovak republic No.: OV 187/2019 dated on 27th of September 2019. Bankrupcty was declared on 28th of
September 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bunkruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:

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 sa na
majetok dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na
povolenie reštrukturalizácie dlžníka, 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 Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after publishing of the judicial decision in the Commercial Bulletin
shall by considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with 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 bunkruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by resolution (§ 23 ods. 2
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 assets shall be alleged by an application ( § 28 sec. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Mária Bustinová, so sídlom Ľ. Štúra 330/5, 914 51
Trenčianske Teplice, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 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).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Mária Bustinová, registered seat at Ľ.
Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; (§ 167l sec. 3 BRA). The beginning of the
period for registration of the claims to the bunkruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankrupcty in Commercial Bulletin ( § 199 sec. 9 second sentence 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 však byť 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
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satisfaction of the creditor shall not be touchted; hecan be satisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together as published in the Commercial Bulletin 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 Bulletin with stating the creditor and registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
If it is an 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).
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 fulfiment 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).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and termination of right
the same legal effects as an enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcom 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 (§ 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. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the
property, which ensure 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).
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 can be alleged against affected property as claim
against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa 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 it will not
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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 or residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of
the claim, d) rank of the claim settlement from the general bakruptcy assets, e) total sum of the claim, f) signature
(§29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each 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 basic 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 prihláške
rozdelí
podľa
právneho
dôvodu
vzniku
(§
29
ods.
4
ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 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 determinated 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, determins in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reason, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

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 non-monetary
claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 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 the residence or seat in Slovak republic for delivering and to
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
the publishing 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).
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
person (§ 30 sec. 1 BRA).

Podanie, ktorým mala byť uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno upraviť 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).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prerokovať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom konania 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).
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 negociate the mater and to decide, if in respect to
his relation to the mater, 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 i tis 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 fulfil the
objections of bias will not be taken into the consideration.; in this case the mater will not be submitted to the court
(§ 15a sec. 3 Code of Civil Procedure).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.

JUDr. Mária Bustinová, bankruptcy trustee

K089985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sýkora Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chocholná-Velčice 372, 913 04 Chocholná-Velčice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1986
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/620/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/620/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie verejného ponukového konania – 1. kolo

LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, IČO: 45 393 486, správca
dlžníka Michal Sýkora „v konkurze“, nar. 02.12.1986, trvale bytom 913 04 Chocholná-Velčice 372, ponúka
v rámci verejného ponukového konania na predaj majetok dlžníka, za najvyššie ponúknutú cenu:
1./ POZEMKY
por.č. parc. č. KN-C č.
1
149/1
2
149/2
3
150/1
4
150/2
5
150/3
6
150/4
7
150/5
8
152/1

druh pozemku
LV č.
Záhrada
19
zastavaná plocha a nádvorie 19
Záhrada
19
zastavaná plocha a nádvorie 19
zastavaná plocha a nádvorie 19
Záhrada
19
zastavaná plocha a nádvorie 19
zastavaná plocha a nádvorie 20

kat.úz.
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot
Bobot

okres parcela registra výmera v m2 spoluvl. podiel súp. hodnota
Trenčín
C
153
1/12
127,50
Trenčín
C
81
1/12
67,50
Trenčín
C
65
1/12
54,17
Trenčín
C
56
1/12
46,67
Trenčín
C
148
1/12
123,33
Trenčín
C
112
1/12
93,33
Trenčín
C
54
1/12
45,00
Trenčín
C
104
1/18
57,78

Záujemcovia môžu predložiť záväznú ponuku na kúpu nehnuteľného majetku v zalepenej obálke
s označením „PONUKA- Sýkora - NEOTVÁRAŤ“ na adrese: LICITOR recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01
Prievidza tak, aby bola doručená najneskôr do 10 dní do 14.00 h od zverejnenia tohto inzerátu.

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;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom
konaní;
5. Dátum a podpis záujemcu, prípadne osoby oprávnenej konať v mene záujemcu, ak je záujemcom
právnická osoba.

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. SK62 1100
0000 0029 4104 8312, VS: 02121986. Záloha musí byť pripísaná na účte Správcu najneskôr posledný
deň na predkladanie ponúk;
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Na ponuky, ktoré nebudú mať predpísané náležitosti, nebude Správca prihliadať.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
O bližšie informácie môže záujemca požiadať správcu e-mailom na adrese: msustek@licitor.sk alebo telefonicky
na čísle 0905/447 835.

LICITOR recovery, k.s., správca

K089986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Valuch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 317/4, 958 04 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/191/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/191/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 3. kola ponukového konania
JUDr. Ján Súkeník so sídlom Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, správca dlžníka Juraj Valuch nar. 18.9.1968
trvale bytom Nová 317/4, 958 04 Partizánske / ďalej len „Dlžník“ v príslušnom gramatickom tvare/ týmto
oznamuje vyhodnotenie 3. kola ponukového konania na predaj majetku zapísaného do súpisu všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 224/2018 pod č K089208.a to:
Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec
Položka súpisu: 1; Popis hnuteľnej veci: osobné vozidlo VOLKSWAGEN, AB HATCHBACK 5 dv. farba: červená,
rok výroby: 1998, ŠPZ: PE300CK; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; počet ks: 1; súpisová hodnota majetku (aj
mena): 500,- EUR
Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec
Položka súpisu: 2; Popis hnuteľnej veci: osobné vozidlo VOLKSWAGEN GOLF, AA SEDAN farba: modrá, rok
výroby: 2001,/dátum prvej evidencie v SR r. 2006/ ŠPZ: PE266CK spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; počet ks:
1; súpisová hodnota majetku (aj mena): 1 500 EUR
Správca pri otváraní obálok skonštatoval, že v rámci 3. kola ponukového konania bola do kancelárie správcu
doručená jedna ponuka od Matej Kiska ktorý prejavil záujem o o odkúpenie položky súp. č.2 – os. mot. vozidlo
VOLKSWAGEN GOLF AA SEDAN ŠPZ: PE 266CK za ponúknutú cenu 101,00 EUR.
V súlade s podmienkami 3. kola ponukového konania správca konštatuje, že úspešným záujemcom o kúpu os.
mot. vozidla VOLKSWAGEN GOLF AA SEDAN ŠPZ: PE 266CK je Matej Kiska, ktorý splnil podmienky 3. kola
ponukového konania.
Zverejnením tohto oznámania v Obchodnom vestníku sa považuje 3. kolo ponukového konania za skončené. Za
deň zverejnenia tohto oznámenia sa v súlade s ustanovením § 199 ods.9 ZKR považuje až nasledujúci deň po
faktickom uverejnení v Obchodnom vestníku a tento deň je rozhodným dňom pre počítanie lehoty na uplatnenie
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty / § 167r ods.4 ZKR/. Ak pripadne posledný deň tejto lehoty na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca upovedomuje oprávnené osoby v zmysle ustanovenia § 167r ods.4 ZKR /príbuzný v priamom rade, jeho
súrodenec, manžel/ o práve vykúpiť majetok so súhlasom dlžníka z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania na účet: IBAN SK65 5200 0000 0000 0156 4369.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K089987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ulbrík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľkonecpalská 50, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/79/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
Mesto Prievidza

Ulica
Námestie slobody

Číslo
14

Obec
971 01 Prievidza

Prihlásená suma - Celková suma
33,19 €

Mgr. Martin Berec - správca

K089988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sátor Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2033 / 71, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 29K/10/2013 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
29K/10/2013
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Na základe uznesenia Okresného súdu Trenčín zo dňa 25.09.2019 č. k. 29K/10/2013-321- (OV 190/2019 zo dňa
02.10.2019), ktorým súd (ako zástupca veriteľov) udelil správcovi súhlas na vylúčenie majetku zo súpisu, správca
týmto v y l u č u j e m v súlade s § 81 ZKR zo súpisu majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu :
- majetok súpisovej zložky č. 8, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 240/2013 zo dňa 12.12.2013 - pozemok
parcely registra "E" - parcelné číslo 205, druh: orná pôda, výmere 53 m2, číslo LV 1110, katastrálne územie
Hamuliakovo, súpisová hodnota 21,-- Eur, spoluvlastnícky podiel 1/2.
V Trenčianskych Tepliciach 04.10.2019
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JUDr. Mária Bustinová, správca

K089989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivanovce 303, 913 05 Ivanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/481/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/481/2019
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

K089990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Križan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivanovce 303, 913 05 Ivanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.7.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/481/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/481/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V právnej veci Mário Križan nar. 10.7.1976, trvale bytom 913 05
Ivanovce 303, na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/481/2019 zo
dňa 16.7.2019 oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a
doplnkov – zákon o konkurze a reštrukturalizácii, s použ. §8ods.4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice
Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a
od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne
na vyššie uvedenej adrese alebo telefonicky na čísle : 0915/570856.
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K089991
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ulbrík Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Velkonecpalska 50, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/79/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Štefan Ulbrík, nar. 17.08.1964, trvale bytom
Velkonecpalska 50, 971 01 Necpaly, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 40OdK/79/2019 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 04.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K089992
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Dycha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trokanova 234/2, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1973
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/599/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že ruší prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka: Pavol Dycha, nar. 28. 01. 1973, trvale bytom: Trokanova 234/2, 907 01 Myjava, súpisovej zložky
majetku č. 1, ktoré bolo vyhlásené v Obchodnom vestníku 190/2019 dňa 02. 10. 2019 pod č. zverejnenia
K087826.

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Pavol Dycha, nar. 28. 01. 1973, trvale bytom: Trokanova 234/2, 907 01 Myjava, súpisovej zložky majetku č. 1:
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č.
zl.

opis súpisovej zložky majetku

súpisová
hodnota

1

osobné vozidlo Fiat Punto 553, EČV: MY482AC, VIN: ZFA17600002279280, kategória: M1, karoséria: AA sedan, farba:
150,00 €
čierna, objem: 1 108 cm2, výkon: 40 kW, r. v. 1994, nepojazdné

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921
01 Piešťany, do dňa 21. 10. 2019 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Dycha", inak
sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- návrh cenovej ponuky za majetok,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
405992019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K089993
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gustav Buriánsky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachovište 42, 915 15 Hrachovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Oľga Šabová
Sídlo správcu:
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/275/2019 S1452
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
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38OdK/275/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Názov
Typ
Druh karosérie Rok výroby Evidenčné číslo VIN číslo
Farba
Hodnota (EUR)
VOLKSWAGEN TRANSPORTER AC kombi
1995
NM365DA
VVV2ZZZ70ZRH097163 modrá metalíza 300,00 €

Ing. Šabová - správca

K089994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Hrčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 291, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1962
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/511/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/511/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o zrušení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že ruší prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku
dlžníka: Anna Hrčková, nar. 02. 05. 1962, trvale bytom: 916 22 Podolie 291, súpisovej zložky majetku č. 1, ktoré
bolo vyhlásené v Obchodnom vestníku 190/2019 dňa 02. 10. 2019 pod č. zverejnenia K087827.

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka:
Anna Hrčková, nar. 02. 05. 1962, trvale bytom: 916 22 Podolie 291, zložky majetku č. 1:
č.
súpisová
opis
zl.
hodnota
nákladný automobil Peugeot Partner 1.9D, VIN: VF3GJWJYB95041883, EČV: NM166AU, kat. N1, objem 1 868 cm3,
1
200,00 €
výkon 51 kW, karoséria: skriňová, farba: šedá metalíza strieborná svetlá, r. v. 2003, nepojazdný

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921
01 Piešťany, do dňa 21. 10. 2019 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Hrčková",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- návrh cenovej ponuky za majetok,
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- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
405112019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K089995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Grabasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2197/40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/626/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/626/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo
súp.
zložky
1

Popis

Výrobné číslo

Osobné motorové
VIN:
vozidlo zn.
UU6MF4841YD005922
DAEWOO MATIZ

Evidenčné Dátum prvej
číslo
evidencie
NM757AZ

1.1.2000

Farba

Stav
opotrebenia

Umiestnenie

Súpisová
hodnota v €

žltá
metalíza zlatá

Nepojazdné,
zlé brzdy

Nové Mesto
nad Váhom

250,00
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K089996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrubina Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 150, 972 71 Nováky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/148/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/148/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Juraj Hrubina, nar. 18.01.1964, bytom Tajovského 150,
972 71 Nováky, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 38OdK/148/2019 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 04.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K089997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Polovinčáková Lýdia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 41/4, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/170/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/170/2019
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 Lýdia Polovinčáková, nar. 29.07.1965, trvale bytom
Železničiarska 4007/41, 972 51 Handlová, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 38OdK/170/2019
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 05.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca
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K089998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajt Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 1700/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/224/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie pohľadávky v zmysle § 167l ods. 3 Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii:
Veriteľ
SPP – distribúcia, a.s.

Ulica
Mlynské nivy

Číslo
44b

Obec
Bratislava

Prihlásená suma - Celková suma
1 664,47 €

Mgr. Martin Berec - správca

K089999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie ponukového konania 40OdK/48/2017 publikované v OV č. 183/2019, dňa 23.9.2019, K084359,
vyhodnotenie.
Dňa 3.10.2019 boli správcovi doručené 2 ponuky na odkúpenie majetku dlžníka. 1/ Slovak Estate s.r.o., Tallerová
4, 811 02 Bratislava, IČO 50050907, na kúpnu cenu 258,07 €. 2/ Mgr. Jozef Jurovatý, Gorkého 2618/1A, 909 01
Skalica, na kúpnu cenu 951,- €. Obe ponúknuté kúpne ceny boli vo výške 100% ponuky uhradené na účet
dlžníka.
Víťaz ponukového konania: Mgr. Jozef Jurovatý, Gorkého 2618/1A, 909 01 Skalica, za kúpnu cenu 951,- €.
Uhradená ponuková kúpna cena 258,07 € účastníka Slovak Estate s.r.o., Tallerová 4, 811 02 Bratislava, IČO
50050907 bola vrátená na jeho účet.
V Považskej Bystrici, dňa 3.10.2019
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka
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K090000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fajt Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 1700/11, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/224/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/224/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Mária Fajt, nar. 14.06.1982, trvale bytom Vodárenská
1700/11, 911 01 Trenčín, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 40OdK/224/2019 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 04.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K090001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Milada Venkrbcová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Púchov ., 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/592/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/592/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Milada Venkrbcová, rod. Michalíková, nar.
15.04.1989, trvale bytom 020 01 Púchov, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo
bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
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Správca

K090002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Miloš Seman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckovská 2317 / 9, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1968
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/604/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/604/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47236329, zapísaný v
zozname správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Miloš Seman, nar. 10.05.1968, Beckovská
2317/9, 911 01 Trenčín, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je
možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K090003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Oľga Lacková, rod. Tvarožková,
nar. 26.9.1958, r.č. XXXXXXXXXX, trvale bytom Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica, občan SR prechodne
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bydliskom Lánska 966/2-17, 017 01 Považská Bystrica, občan SR (ďalej ako „dlžník“), na ktorého majetok
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 3.7.2017, sp. zn. 40OdK/48/2017-23, ktorý bol publikovaný v OV č.
131/2017 pod č. K016379, dňa 11.7.2017 vyhlásil konkurz oznamuje, že po základnej lehote na prihlásenie
pohľadávok bola správcovi doručená súhrnná príhláška veriteľa:
č. 7: Ing.Jurčacko Jozef, Rozkvet 2055/14, 017 01 Považská Bystrica na sumu 4 990,00 €.
č. 8: Zaťko Emil, 020 52 Mestečko 148 na sumu 3 070,99 €.
č. 9: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199 na sumu 46,75 €.
č. 10: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o., IČO 24785199 na sumu 899,66 €.
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca, mobil: 0905 530 973, e-mail: dusan@divko.sk

K090004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Černáková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 381/27, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/488/2018 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/488/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

!! PONUKOVÉ KONANIE !!
Vyhlásenie 2. kola ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
1. Predmet speňaženia
JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty úpadcu Oľga Černáková, nar. 04.03.1965, bytom
Partizánska 381/27, 907 01 Myjava, SR, v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov týmto vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na
speňaženie nasledovného majetku úpadcu:

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 9484, druh pozemku: orná pôda o výmere
3992
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 774,85 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 9506, druh pozemku: orná pôda o výmere
2575
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 499,81 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 9661, druh pozemku: orná pôda o výmere
2723
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
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hodnota 528,53 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 10421, druh pozemku: orná pôda o výmere
2978
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 578,03 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11158, druh pozemku: orná pôda o výmere
2014
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 390,92 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11186, druh pozemku: orná pôda o výmere
2111
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 409,75 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11200, druh pozemku: orná pôda o výmere
2021
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 392,28 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11210/1, druh pozemku: orná pôda o výmere
2723 m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne
územie Brezová pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške
1/1 – súpisová hodnota 528,53 Eur

·

pozemok parcely registra „E“ – parcelné číslo 11446, druh pozemku: orná pôda o výmere
5837
m2, zapísaný na LV číslo 4149 Okresného úradu Myjava, katastrálny odbor, katastrálne územie Brezová
pod Bradlom, obec Brezová pod Bradlom, okres Myjava, SR – podiel úpadcu vo výške 1/1 – súpisová
hodnota 1.132,95 Eur

Uvedený majetok bol zapísaný do majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu ako Súpisová zložka
majetku číslo 10, dňa 20.02.2019 bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 36/2019 pod č. K015478.

Podľa § 167f odsek 1 ZKR na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné
konanie alebo obdobné vykonávacie konanie.

Podľa § 167f odsek 4 ZKR exekučné záložné právo k dlžníkovmu majetku vyhlásením konkurzu zaniká.
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Podľa § 167s ZKR pri speňažení majetku správca nie je viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z
predkupného práva zriadeného ako vecné právo však predkupné právo zostáva zachované.

Podľa § 167n odsek 1 ZKR nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží dražbou za
primeraného použitia osobitného predpisu. Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty správca speňaží
ako hnuteľnú vec.

Podľa § 167p odsek 1 ZKR hnuteľné veci podliehajúce konkurzu správca speňaží ako jeden alebo viac súborov
majetku v ponukovom konaní. Na tento účel správca zverejní v Obchodnom vestníku súbor majetku, ktorý ponúka
na predaj a lehotu na predkladanie ponúk, ktorá nesmie byť kratšia ako desať kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť
nadobúdateľ na svoje náklady.

Podľa § 167p odsek 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom
konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej
pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od
skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

V zmysle uvedeného správca ponúkam na predaj uvedený majetok úpadcu.

2. Spôsob speňaženia

Na zmluvu, ktorou správca speňaží vyššie uvedený majetok sa budú primerane vzťahovať ustanovenia § 409 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o kúpnej zmluve.

Formou verejného ponukového konania podľa ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zák. č. 7/2005 Z.z.
- v prvom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu uvedenú v súpise majetku,
- v druhom kole ponukového konania za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 75% uvedenú v súpise
majetku, t.j. 3.926,74 Eur,
- v treťom kole za najvyššiu ponuku, minimálne za cenu 50% uvedenú v súpise majetku.

Záujemca tiež znáša správny poplatok 66,-- Eur, spojený s prípadným prevodom nehnuteľností.

3. Podmienky ponukového konania
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Nehnuteľnosti sa predávajú v stave „ako stoja a ležia“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek nároky
proti správcovi alebo proti podstate,
Písomnú záväznú ponuku, je potrebné doručiť na adresu: JUDr. Mária Bustinová so sídlom kancelárie Ľ. Štúra
330/5, 914 51 Trenčianske Teplice v zalepenej obálke s označením: „PONUKA – Oľga Černáková NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať) dní od dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia ponuky a
končí desiatym dňom; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť alebo dopĺňať
a ani vziať späť.

Podmienkou podania ponuky do ponukového konania je zloženie zábezpeky vo výške 500,00 EUR na účet,
SK75 8330 0000 0023 0159 4470 vedený vo Fio banka, a.s., VS 224882018, do správy pre prijímateľa je
potrebné uviesť „Oľga Černáková“, pričom zábezpeka musí byť pripísaná na účet najneskôr v posledný deň
lehoty na doručovanie ponúk. Do poznámky k transakcii uvedie záujemca svoje meno a priezvisko alebo
obchodné meno. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka po ukončení a vyhodnotení ponukového konania
vrátená na účet, z ktorého bude uhradená.

Ak úspešný záujemca bez rozumného dôvodu odmietne uzatvoriť zmluvu v lehote určenej správcom, správca má
za zmarenie ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej zálohy, ktorá je príjmom
príslušnej všeobecnej podstaty.
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu majetku na právo oprávnenej osoby vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok uverejnených v § 167r ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich
dní od skončenia ponukového konania.

4. Obsah ponuky :

Ponuka MUSÍ obsahovať:
- podrobné označenie záujemcu, a to uvedením obchodného mena, sídla, IČO, IČ DPH, určenia zápisu v
zákonnom registri, u fyzických osôb meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, prípadne 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,
- presné a úplné označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením uvedeným v
zozname majetku určeného na predaj, a ponúknutá suma na odkúpenie predmetu kúpy
- ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle
výpisu z Obchodného registra.

V prípadne neúplnosti týchto údajov, sa na takúto ponuku neprihliada.

5. Vyhodnotenie ponúk :
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- 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 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 úpadcu, ktorý ma riadne
prihlásenú a zistenú pohľadávku,
- jednotlivé ponuky budú vyhodnotené správcom bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
správcu a správca o tom vyhotoví zápisnicu, ktorá bude obsahovať najmä: vymedzenie záujemcov, ktorí predložili
ponuku, navrhované kúpne ceny a ich splatnosť, prípadné dôvody vyradenia ponúk správcom a v prílohe
fotokópie predložených ponúk. ktorú 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 dotknutých záujemcov, aby svoje ponuky zvýšili a nové ponuky
doručili do kancelárie správcu najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na úpravu ponuky kúpnej
ceny z dôvodu rovnosti navrhovanej ceny. 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 kúpnu zmluvu do 15 dní odo dňa oznámenia úspechu vo
verejnom ponukovom konaní. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami
zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, a
teda zmarenie príslušného kola verejného ponukového konania.
- úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na vyššie uvedený účet
- všetky náklady súvisiace s prevodom majetku znáša úspešný záujemca.

6. Záverečné ustanovenia

Ponukové konanie nie je verejnou súťažou alebo verejným prísľubom podľa príslušných ustanovení Občianskeho
zákonníka, ani obchodnou verejnou súťažou alebo verejným návrhom na uzavretie zmluvy podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka. Správca je oprávnený kedykoľvek zrušiť ponukové konanie bez uvedenia
dôvodu, a to až do podpisu kúpnej zmluvy.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 04.10.2019

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

283

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca

K090005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA
Sídlo správcu:
Šoltésovej 346/1, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/48/2017 S1227
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/48/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Všeobecná časť
Uznesením Okresný súd Trenčín dňa 3.7.2017, sp. zn. 40OdK/48/2017-23, ktorý bol publikovaný v OV č.
131/2017 pod č. K016379, dňa 11.7.2017 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Oľga Lacková, rod. Tvarožková,
nar. 26.9.1958, r.č. XXXXXXXXXX, trvale bytom Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica, občan SR prechodne
bydliskom Lánska 966/2-17, 017 01 Považská Bystrica (ďalej už len ako „dlžník“), v ktorom som bol OS TN
ustanovený za správcu, a ktorý vediem pod sp. zn. 40OdK/48/2017 S1227, týmto zverejňujem tento konečný
rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
V konkurze na majetok dlžníka Oľga Lacková, sp. zn. 40OdK/48/2017 si prihlásili 10 pohľadávok 6-ti
nezabezpečení veritelia v celkovej sume 36 182,96 € (ďalej len ako „veriteľa“) a pohľadávky boli zistené vo výške
36 182,96 €.
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Súpis majetku
V súlade s ustanovením § 76 ods. 2 ZKR správca vyhotovil súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v obchodnom vestníku č. 166/2017, dňa 30.8.2017, K024110.
Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Konkurzom neboli vyvolané ani s ním nesúviseli žiadne spory.
Speňažovanie konkurznej podstaty
Speňažovanie bolo vykonané nasledovne – časť majetku dlžníka, ktorý predstavoval 1/8 spoluvlastníckeho
podielu v nehnuteľnostiach, k.ú. Hoštiná bol odpredaný kúpnou zmluvou zo dňa 12.1.2018 v súlade s § 167r ZKR
blízkej osobe za cenu stanovenú ZP č. 298/2017 vypracovaným Ing. Zuzanou Jurigovou, dňa 20.9.2017 vo výške
36.100,00 €/8 = 4512,50 €. Následne táto časť majetku úpadcu bola na základe oznámenia v OV č. 183/2019,
dňa 23.9.2019 pod K084360 vylúčená zo súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Ostatný majetok bol speňažený na základe ponukového konania, ktorého výsledok bol vyhodnotený dňa
3.10.2019 a následne zverejnený v OV za ponukovú kúpnu cenu vo výške 951,- €. Správca následne s víťazom
ponukového konania uzavrel kúpnu zmluvu na súbor majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty v celku.
2. Rozvrhová časť
Všeobecná podstata
Správca týmto predkladá návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov z majetku všeobecnej
podstaty úpadcu vyhotovený podľa § 101 ZKR v spojitosti s § 96 ZKR.
Suma prihlásených pohľadávok:

36 182,96 €

Suma zistených pohľadávok:

36 182,96 €

Suma výťažku zo speňažovania:

5 463,50 € (4512,50 + 951,00)

Suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 1831,99 € (vedenie účtu vo VÚB, a.s. 149,10 €, 27 mesiacov po 30
eur paušálna náhrada za vedenie spisu – 810 €, poštovné 9,65 €, odmena správcu speňažovanie 13% z
pohľadávky+DPH – 710,26 * 1,20 = 852,31€, súdny poplatok 0,2% - 10,93 €)
Suma na rozvrhnutie:

3631,51 € ( 10,04 % z prihlásených pohľadávok)

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:

P.č. Veriteľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

zistená pohľadávka v % z celkovej
€
sumy
1 496,06 €
4,13%
1 306,39 €
3,61%
8 245,87 €
22,79%
6 531,37 €
18,05%

EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
EOS KSI Slovensko, s.r.o.
mBank S.A., pobočka zahraničnej
8 618,95 €
banky
TELERVIS PLUS a.s.
976,92 €
Jurčacko Jozef
4 990,00 €
Zaťko Emil
3 070,99 €
KRUK Česká a Slovenská republika
46,75 €
s.r.o.
KRUK Česká a Slovenská republika
899,66 €
s.r.o.

prihlásenej

Na rozvrhnutie v € Neuspokojené v €
150,15 €
131,12 €
827,60 €
655,52 €

1 345,91 €
1 175,27 €
7 418,27 €
5 875,85 €

23,82%
2,70%
13,79%
8,49%

865,04 €
98,05 €
500,82 €
308,22 €

7 753,91 €
878,87 €
4 489,18 €
2 762,77 €

0,13%

4,69 €

42,06 €

2,49%

90,29 €

809,37 €
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SPOLU

36 182,96 €

100,00%

Deň vydania: 09.10.2019
3631,51

32 551,45 €

V Pov. Bystrici, dňa 4.10.2019
JUDr. Mgr. Dušan Divko, MBA, správca dlžníka

K090006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulifajová Paula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/687/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/687/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

parcel
čísl
číslo
Por nehnuteľno
a
výmer
o
parcel
Druh pozemku *
. č. sť
registr
a v m2
LV
y
a

1

pozemok

201
8
E

5880/ 58868
1
3
LESNÝ_POZEMOK

2

pozemok

201
8
E

5933

70699
7
LESNÝ_POZEMOK

3

pozemok

333
2
C

621/
96

23

4

pozemok

333
2
C

629/ 1 747

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

5

pozemok

333
2
C

629/
89

87

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

6

pozemok

333
2
C

629/
90

211

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

7

pozemok

333
2
C

2343/
7
808

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

8

pozemok

333
2
C

2343/
8
3145

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

ORNÁ_PODA

súpisov
názov
spoluvlastníc
dôvod
á
katastrálne obec okres ky
podiel
zapísania hodnot
ho územia
úpadcu
a (EUR)
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrica
n
n
270/268800
konkurzu 59,13
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrica
n
n
270/268800
konkurzu 71,02
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,01
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,08
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,01
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,02
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,08
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,32
majetok
podliehajú
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pozemok

333
2
E

670

757

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

10 pozemok

333
2
E

681

399

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

11 pozemok

333
2
E

766

15100 LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

12 pozemok

333
2
E

804

14219 LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

13 pozemok

333
2
E

866/ 1 330

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

14 pozemok

333
2
E

866/ 2 34

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

15 pozemok

333
2
E

866/ 3 723

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

16 pozemok

333
2
E

14622
866/ 4 9
TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

17 pozemok

333
2
E

1029

1200

ORNÁ_PODA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

18 pozemok

333
2
E

1032

582

ORNÁ_PODA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

19 pozemok

333
2
E

1557

460

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

20 pozemok

333
2
E

1558

17042
6
TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

21 pozemok

333
2
E

1610/
1
9523

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

22 pozemok

333
2
E

1610/
2
19079 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

23 pozemok

333
2
E

1610/
3
34130 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

24 pozemok

333
2
E

1611

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

25 pozemok

333
2
E

1613/
1
1100

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

26 pozemok

333
2
E

1613/
2
13562 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

9

22272 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

333

Trenčí Trenčí

ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
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0,04

1,52

1,43

0,03

0,01

0,07

14,69

0,12

0,06

0,05

17,12

0,96

1,92

3,43

2,24

0,11
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27 pozemok

2

E

1661

682

ORNÁ_PODA

Kubrá

n

28 pozemok

333
2
E

1949

385

ORNÁ_PODA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

29 pozemok

333
2
E

2143

1660

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

30 pozemok

333
2
E

2144

2588

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

31 pozemok

333
2
E

2305

9376

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

32 pozemok

333
2
E

2414/
2
54317 LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

33 pozemok

333
2
E

2415

1392

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

34 pozemok

333
2
E

2416

24296
1
LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

35 pozemok

333
2
E

2421

285

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

36 pozemok

333
2
E

2524

30

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

37 pozemok

333
2
E

2526

168

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

38 pozemok

333
2
E

2543

586

OSTATNÁ_PLOCHA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

39 pozemok

333
2
E

2550

306

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

40 pozemok

333
2
E

2564

605

OSTATNÁ_PLOCHA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

41 pozemok

333
2
E

2636

1295

OSTATNÁ_PLOCHA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

42 pozemok

333
2
E

2648

1373

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

43 pozemok

333
2
E

2649

28458
2
LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

44 pozemok

333
2
E

2650

1078

OSTATNÁ_PLOCHA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

45 pozemok

333
2
E

2651

2116

LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

n

270/268800

konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
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0,07

0,04

0,17

0,26

0,94

5,46

0,14

24,40

0,03

0,01

0,02

0,06

0,03

0,06

0,13

0,14

28,59

0,11

0,21
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46 pozemok

333
2
E

2652

5910

47 pozemok

333
2
E

2653

20326
4
LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

48 pozemok

333
2
E

2655

1987

LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

49 pozemok

333
2
E

2667

82222
5
LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

50 pozemok

333
2
E

2669

9866

LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

51 pozemok

333
2
E

2670

1308

LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

52 pozemok

395
0
E

705/ 2 913

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

53 pozemok

395
0
E

705/ 4 28

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

54 pozemok

395
0
E

706/ 1 119

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE
Kubrá

55 pozemok

395
0
E

710/ 2 9

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

56 pozemok

395
0
E

869

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE
Kubrá

57 pozemok

395
0
E

1608/
22
137

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

58 pozemok

395
0
E

1609/
22
49

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

59 pozemok

395
0
E

1612

607

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

60 pozemok

361
8
E

1703

94

ORNÁ_PODA

Kubrá

61 pozemok

362
0
E

1718

2122

ORNÁ_PODA

Kubrá

62 pozemok

363
0
E

1948

390

ORNÁ_PODA

Kubrá

63 pozemok

364
3
C

1999/
2
130

OSTATNÁ_PLOCHA

Kubrá

13

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Kubrá

Deň vydania: 09.10.2019

majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
n
n
270/268800
konkurzu
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
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názov
Por.
číslo popis druh
súpisné číslo
nehnuteľnosť
katastrálneho obec
č.
LV
stavby stavby číslo
parcely
územia

118 Stavba

iná
2208 Budova budova 96

1594

Kubrá

okres

Deň vydania: 09.10.2019

spoluvlastnícky dôvod
podiel úpadcu
zapísania

Trenčín Trenčín 270/268800

majetok
podliehajúci
konkurzu

súpisová
hodnota
(EUR)

100

JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K090007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O DOBROVOĽNEJ DRAŽBE
organizovanej správcom v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejnené v zmysle § 17 Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných
dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti
(Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov
JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty, IČO: 48485357, so sídlom správcovskej kancelárie
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno zapísaný v zozname správcov na MS SR pod značkou správcu 293
S/2005 ako dražobník oprávnený podľa § 92 ods.1) písm. d / a ods.6 Zákona č. 7 /2005 z. Z. Zákona o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR"), zorganizovať dražbu v zmysle
Zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej
činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu a
v súlade s ustanovením § 92 ods.6 ZKR s primeraným použitím ustanovení Zákona č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo dražby a súčasne zverejňuje toto oznámenie o dražbe.
Článok I.
Navrhovateľ dražby
Navrhovateľom dražby je správca konkurznej podstaty JUDr. Tomáš Pintér , správca IČO: 48485357, so sídlom
správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno zapísaný v zozname správcov na MS SR pod
značkou správcu 293 S/2005 v konkurznom konaní úpadcu obchodnej spoločnosti Best, spol. s r.o. v konkurze,
Sídlo: Teplárenská 2, Prievidza 971 01, zapísaný v OR Okresného súdu Trenčín: Oddiel: Sro, Vložka č. 2606/R,
IČO: 31 603 823, DIČ: 2020468010, na majetok ktorého bol Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. č.k.
38K/20/2018– 131 zo dňa 04.04.2019 vyhlásený konkurz a do funkcie správcu konkurznej podstaty bol
ustanovený JUDr. Tomáš Pintér ( ďalej len „správca“). Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 73/2019 dňa 12.04.2019. Správca je počas konkurzu v zmysle § 44 ods.1 ZKR
oprávnený nakladať s majetkom úpadcu podliehajúcim konkurzu a konať za úpadcu vo veciach týkajúcich sa tohto
majetku. Správca počas konkurzu vykonáva správu majetku podbiehajúceho konkurzu v zmysle § 40 ods. 2 ZKR.
Článok II.
Dražobník
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Dražobníkom je fyzická osoba oprávnená na výkon dražobnej činnosti podľa § 6 Zákona číslo 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a a o doplnení zákona č.323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky
poriadok) v znení neskorších predpisov a to: JUDr. Tomáš Pintér, správca IČO: 48485357, so sídlom
správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno zapísaný v zozname správcov na MS SR pod
značkou správcu 293 S/2005
Článok III.
Určenie poradia a povahy konanej dražby
V zmysle § 17 o d s .l písm. c / Zákona o dobrovoľných dražbách dražobník uvádza, že sa jedná o prvé kolo
dražby. Nejedná sa o spoločnú dražbu
Článok IV.
Miesto, dátum a čas otvorenia dražby
Dražba sa uskutoční dňa 12.11.2019 so začiatkom o 10,00 hod v kancelárií na prvom poschodí v polyfunkčnej
budove na ul. M. Mišíka I. 2752/4A, 971 01 Prievidza (bývalý notársky úrad JUDr. Evy Vyskokovej). Prístup do
priestorov, v ktorých bude prebiehať dražba, bude účastníkom dražby umožnený najmenej 30 minút pred začatím
dražby.
Obhliadka predmetu dražby (dátum): 15.10..2019 od 10 00 hod do 12 00 hod; 29.10.2019 od 09,00 do 13 00
hod. Miesto obhliadky: predmet dražby v Teplárenská 2, Prievidza
Článok V.
Označenie predmetu dražby
Predmetom dražby sú nehnuteľnosti: Súbor nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve Úpadcu, - Stavba,
prevádzková budova – sociálno hygienické zariadenie, parcelné číslo: 1270/14, zastavaná plocha objektu 138m2 ,
súpisné číslo 2653, číslo listu vlastníctva 6660, katastrálne územie Prievidza , Teplárenská , orientačné číslo 2,
spoluvlastnícky podiele 1/1,, o výmere 105 m2, Pozemok: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape,
parcelné číslo: 1270/ 14 Pozemok: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo: 1270/
66. Predmet dražby sa draží ako „stojí a leží". Predmet dražby sa draží ako súbor nehnuteľností.
Predmet dražby je zapísaný v Súpise majetku oddelenej podstaty úpadcu, zverejnený dňa 24.6.2019 Obchodnom
vestníku č. 120/ 2019.
Článok VI.
Opis predmetu dražby
Stavba, prevádzková budova – sociálno hygienické zariadenie, parcelné číslo: 1270/14, zastavaná plocha objektu
138m2 , súpisné číslo 2653, číslo listu vlastníctva 6660, katastrálne územie Prievidza , Teplárenská , orientačné
číslo 2, spoluvlastnícky podiele 1/1, Stavba postavená na zemskom povrchu
- Pozemok: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo: 1270/ 14, číslo listu
vlastníctva 6660, spoluvlastnícky podiel 1/1, katastrálne územie Prievidza, výmera: 138 m2 , druh pozemku:
Zastavané plochy a nádvoria, Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom,
Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce
- Pozemok: PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape, parcelné číslo: 1270/ 66, výmera: 265m2,
číslo listu vlastníctva 6660, spoluvlastnícky podiel 1/1,katastrálne územie Prievidza, druh pozemku: Zastavané
plochy a nádvoria, Pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, Pozemok je
umiestnený v zastavanom území obce
Článok VII.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v časti B LV č. 6660 ČASŤ C: ŤARCHY sú zapísané :
Na parc.č. 1270/11, 1270/14, 1270/66 a stavby na parc.č. 1270/4, 1270/66 - záložné právo v prospech Ing Mário
Klopan na základe zmluvy o postúpení pohľadávky ( pôvodný veriteľ - KVANTUM Slovakia, s.r.o. Prievidza, ) na
základe záložnej zmluvy - V 2940/2011 - VZ 2866/2011, Z 2392/2019 - VZ 2549/2019 Záložné právo v prospech
DÚ Trenčín, pob. Prievidza č.9300503/5/4682273/2013/Han zo dňa 16.10.2013 – zákaz nakladanie s
predm.zálohom - Z 6857/2013 - VZ 4322/2013 Záložné právo v prospech Mesta Prievidza č. 2.2.4-76642013/127193 zo dňa 28.11.2013 - zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 107/2014 - VZ 97/2014 Záložné právo v
prospech DÚ Trenčín, pob. Prievidza č. 9300503/5/758393/2014/Han zo dňa 26.2.2014 – zákaz nakladanie s
predm.zálohom - Z 2412/2014 - VZ 1459/2014 Záložné právo Daňového úradu Trenčín, pob. Prievidza zo dňa
24.3.2014 č. 9300503/5/1098402/2014/Han – zákaz nakladať s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu
dane - Z 2879/2014 - VZ 1686/2014 Záložné právo v prospech DÚ Trenčín, pob. Prievidza č.
9300503/5/2105011/2014/Han zo dňa 22.5.2014 – zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 4238/2014 - VZ
2591/2014 Záložné právo v prospech DÚ Trenčín, pob. Prievidza č. 9300503/5/2109829/2014/Han zo dňa
22.5.2014 – zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 4237/2014 - VZ 2592/2014 Záložné právo v prospech DÚ
Trenčín, pob.Prievidza č. 9300503/5/4166987/2014/Han zo dňa 10.9.2014 – zákaz nakladanie s predm.zálohom Z 6539/2014 - VZ 3995/2014 EX 2641/14 - P - JUDr. René Matuška - ŠPORTSTAV -INŽINIERING, s.r.o. ,
Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 7809/2014 - VZ 4965/2014 Pod B 3 - Záložné právo v prospech DÚ
Trenčín, pob.Prievidza č. 9300501/5/5185192/2014/Han – zriadenie exekučného záložného práva k
nehnuteľnostiam - Z 7988 /2014 - vz.5127/14 EX 122/15 - U - JUDr. René Matuška - Košík Milan, Prievidza zriadenie ex.záložného práva - P - 210/2015 – VZ 926/2015 EX 497/15 - P - JUDr. René matuška - Humaj Štefan
- Pneuservis Bojnice - zriadenie exekučného záložného práva - Z 3052/15 - v.z.2043/15 Záložné právo v
prospech DÚ Trenčín č. 20349943/2015 zo dňa 10.6.2015 - zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 4359/2015 VZ 3031/2015 Záložné právo v prospech DÚ Trenčín č. 20590062/2015 zo dňa 29.7.2015 - zákaz nakladanie s
predm.zálohom - Z 4982/2015 - VZ 3393/2015 Záložné právo v prospech DÚ Trenčín č. 20590143/2015 zo dňa
29.7.2015 - zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 4980/2015 - VZ 3394/2015 Záložné právo v prospech DÚ
Trenčín č. 20681036/2015 zo dňa 17.8.2015 - zákaz nakladanie s predm.zálohom - Z 5124/2015 - VZ 3481/2015
Záložné právo v prospech DÚ Trenčín č. 21178690/2015 zo dňa 5.11.2015 - zákaz nakladanie s predm.zálohom - P 206/2018 - vz 1677/18 340EX 163/18 - U - JUDr. Eva Šteinerová, ml. - Všeob.zdrav.poisťovňa, a.s. Bratislava
- zriadenie ex.záložného práva - P- 211/2018 - VZ 1707/2018 Na parc.č. 1270/11, 1270/14, 1270/66 a stavby na
parc.č. 1270/14 a 1270/66 - Záložné právo v prospech DÚ Trenčín č. 100886725/2018 zo dňa 4.5.2018 - zákaz
nakladania s predm.zálohom - P - 227/2018 - VZ 1808/2018 Na parc.č. 1270/11, 1270/14, 1270/66 a stavby na
parc.č. 1270/14 a 1270/66 - Záložné právo v prospech DÚ Trenčín č. 100943004/2018 zo dňa 14.5.2018 - zákaz
nakladania s predm.zálohom - P - 256/2018 - VZ 2001/2018 Žiadosť o zmenu vlastn.práva zo dňa 28.10.2005 - Z
3694/2005 - VZ 3311/2005 Žiadosť zo dňa 27.5.2005 - Z 1870/2005 - VZ 3510/2005 Kúpna zmluva zo dňa
11.11.2008 -V 7103/08 -VZ 146/09 Žiadosť o zápis stavby zo dňa 5.5.2010 - Z 2374/2010 - VZ 2329/2010 EX
122/15 - P - JUDr. René Matuška - Košík Milan, Prievidza - zriadenie ex.záložného práva - Z 1889/2015 - VZ
1266/2015
Článok VIII.
Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku č. 95/2019 vypracovanom znalcom Ing.
Renata Kotríková, dňa: 22.9.2019 na sumu 332 145,87 EUR (slovom tristotridsaťdvatisíc jednostoštyridsaťpäť eur,
osemdesiatsedem centov)
Článok IX.
Najnižšie podanie, minimálne prihodenie
Najnižšie podanie: 322 000,00 EUR (slovom tristodvadsaťdva tisíc eur) (bez DPH)
Minimálne prihodenie: 1000,- EUR (slovom tisíc eur) (bez DPH)
Článok X.
Dražobná zábezpeka
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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Dražobná zábezpeka sa vyžaduje vo výške: 20 000,- EUR (slovom dvadsať tisíc eur) (bez DPH)
Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky: Dražobná zábezpeka musí byť budúcim účastníkom dražby uhradená do
07.11.2019 a to bezhotovostným bankovým prevodom alebo vkladom na účet dražobníka – správcu vedeného vo
VÚB, a.s., SK46 0200 0000 0041 1244 5651, s poznámkou pre príjemcu „ Dražba Best, spol. s r.o. v konkurze“ .
Vrátenie dražobnej zábezpeky: Účastníkom dražby, ktorí sa nestanú vydražiteľmi, sa vracia dražobná zábezpeka
bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi dražobníkovi, a to do troch pracovných dní
odo dňa konania dražby
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.j. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu dosiahnutú vydražením,
dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej
dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom,
ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a
opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý
spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorá nepokrýva
dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia
predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
Článok XI.
Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle § 26 ods.3 a ods.5 Zákona o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava do ceny
dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny je vydražiteľ povinný zaplatiť v eurách bezhotovostným prevodom
na účet dražobníka a to do 15 dní od skončenia dražby. V prípade, že výťažok dražby je rovný alebo nižší ako 6
640 Eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť výťažok dražby hneď po skončení dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie
je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.
Upozornenie: Úpadca, spoločnosť Best, spol. s r.o. v konkurze, Sídlo: Teplárenská 2, Prievidza 971 01
SK2020468010, je platiteľom DPH. Suma najnižšieho podania je stanovená vo 322 000,00 ako suma bez DPH,
pričom DPH prislúchajúca k sume najnižšieho podania predstavuje sumu 64 400 EUR. Pre účely určenia
najvyššieho podania, bude rozhodujúce podanie v sume bez DPH.
a)
V zmysle ust. § 69 ods. 12 písm. c) Zákona NRSR č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov, daň platí vydražiteľ (platiteľ DPH), ktorý je príjemcom plnenia od Úpadcu (iného platiteľa
DPH), a to priamo správcovi dane – dochádza k prenosu daňovej povinnosti na vydražiteľa, teda takýto vydražiteľ,
ktorý je platiteľom DPH uhradí dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením ako základ dane bez DPH a
prislúchajúcu sumu DPH vo výške 20% zo základu dane je povinný vysporiadať priamo so správcom dane.
b)
V prípade, ak predmet dražby vydraží vydražiteľ, ktorý nie je platiteľom DPH, je tento povinný uhradiť
dražobníkovi cenu dosiahnutú vydražením navýšenú o DPH vo výške 20% z ceny dosiahnutej vydražením). Až po
úplnom uhradení ceny dosiahnutej vydražením vrátane prislúchajúcej 20% DPH je predmet dražby uhradený v
celosti.
Článok XII.
Podmienky nadobudnutia vlastníctva a odovzdania predmetu dražby veriteľovi
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa Zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak v čase príklepu nie je
zapísaná v tomto registri. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného
práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje
notárska zápisnica, vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice. Ak
nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby, je dražobník povinný podľa podmienok
uvedených v oznámení o dražbe odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú
nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez
zbytočného odkladu vydražiteľovi, vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí. Predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia
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totožnosti vydražiteľa podľa podmienok uvedených v oznámení o dražbe bez zbytočných prieťahov. Dražobník je
povinný na mieste spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. V zápisnici uvedie okrem označenia
predchádzajúceho vlastníka predmetu dražby, dražobníka, vydražiteľa a predmetu dražby, najmä podrobný opis
stavu, v akom sa predmet dražby vrátane príslušenstva nachádzal pri odovzdaní práv a záväzkov viaznucich na
predmete dražby. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Táto
povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník,
majiteľ alebo dražobník alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na
predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý
deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je
vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu
vydražiteľ.
Článok XIII.
Notár osvedčujúci priebeh dražby
Za notára osvedčujúceho priebeh dražby bol zvolený Notársky úrad Mgr. Martin Výskok so sídlom Februárová
153/3, Partizánske 958 01
Článok XIV.
Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 Zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu; 12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23 Zákona o dobrovoľných
dražbách). Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách, je povinná
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť
dražby podľa § 21 ods. 2 Zákona o dobrovoľných dražbách sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ,
predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa § 21 ods.2 Zákona o dobrovoľných dražbách. Ak vydražiteľ zmaril
dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je
možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie
inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba,
ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby. O neplatnosti
dražby dražobník bez zbytočného odkladu vyrozumie osoby uvedené v § 17 ods.5 Zákona o dobrovoľných
dražbách. Oznámenie o neplatnosti dražby dražobník uverejní bez zbytočného odkladu na dobu najmenej 30 dní
spôsobom v mieste obvyklým. Ak bolo oznámenie o dražbe uverejnené v registri dražieb, dražobník tam uverejní
aj oznámenie o neplatnosti dražby. Ak sa oznámenie o dražbe zverejnilo v Obchodnom vestníku podľa § 17 ods.3
Zákona o dobrovoľných dražbách, dražobník v ňom bez zbytočného odkladu zverejní aj oznámenie o neplatnosti
dražby.
Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z.z. o
dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3 €.

K090008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Shini-Mehrabzadeh Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhorie 1471, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/450/2018 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/450/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníčky: Zuzana Shini - Mehrabzadeh, nar. 11.10.1976, bytom Podhorie 1471, 018 61 Beluša,
týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K090009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Henček Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strážovská 1217 / 10, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/576/2018 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/576/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Branislav Henček, nar. 13.03.1970, trvale bytom Strážovská 1217/10, 957 01 Bánovce
nad Bebravou, týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca
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K090010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1620 / 20, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/26/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/26/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Miroslav Cicko, nar. 15.07.1983, trvale bytom Marka Čulena 1620/20, 972 51
Handlová, týmto s poukazom na ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca

K090011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Elena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 102, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.10.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/140/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/140/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníčky: Elena Poláková, nar. 08.10.1973, bytom 916 22 Podolie 102, týmto s poukazom na
ustanovenie § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí,
nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca
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K090012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elena Lohazerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica ., 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1962
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/416/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/416/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Nitrianska 42, P.O.Box 90, 958 01 Partizánske, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Elena Lohazerová, rod. Možutíková, nar. 19.09.1962, Stred 55/43, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcu: 38OdK/416/2018 S1820

Spisová značka súdu: 38OdK/416/2018

Veriteľ: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, Karadžičova 2, 821 08
Bratislava, IČO: 47258713
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávok označená veriteľom poradovým číslom 1. A 2.
Suma prihlásených pohľadávok por. č. 1. – 2.:
- 1.

3.453,74 EUR

- 2.

340,82 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 25.09.2019 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávok bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca
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K090013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Roman Ožvalda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fándlyho 749/21, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 3.10.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/671/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/671/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!

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

Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.

Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.

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

Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!

Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.

Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
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Invitation à produire une créance. Délais à respecter!

Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.

Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.

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

Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.

Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.

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

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

Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.

Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!

Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.

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

Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu: Roman Ožvalda, nar. 3.10.1976, trvale bytom Ulica J. Fándlyho 749/21, 971 01 Prievidza ,
Slovensko , ďalej len „dlžník“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.
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40OdK/671/2019 zo dňa 18.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and of the European Council No. 2015/848 dated 20th May
2015, as the bankruptcy truste of the : Roman Ožvalda, nar. 3.10.1976, trvale bytom Ulica J. Fándlyho 749/21,
971 01 Prievidza , Slovensko ,,, hereinafter only ,,the Bankrupt“, our duty is to inform that with the resolution of
the District Court Trenčín, No.40OdK/671/2019 dated 18.09.2019 bankruptcy was declared on the Bankrupts
estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 25.09.2019 Dňom
26.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published on 25.09.2019. Bankruptcy was declared on
26.09.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (ďalej
len„ZoKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho
rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde
ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) 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. 9a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtorcan apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
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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. Jakub Sáska, so sídlom kancelárie Horná
Súča 381 , 913 33, SK, 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 Trenčín ,Piaristická 27, 911 80 Trenčín, Slovenská republika (§ 28 ods. 2
ZoKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee – JUDr. Jakub Sáska, offices
Horná Súča 381, 913 33, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox
using appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the
qualified electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Trenčín ,Piaristická 27, 911 80 Trenčín
, Slovak Republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy
shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený
len z výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po
doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
touched; he can be satisfied only from the gains put into the Schedule from the general property, whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovejb
stránke: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of theapplication are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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

304

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej
sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa
v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia
konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency , whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne
dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent , or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať
len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZoKR).
14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European parliament and of the Council
No. 2015/848 dated 20th May 2015.

JUDr. Jakub Sáska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca dlžníka /truste of the bankrupt

K090014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Krejčí
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brunovce 256, 916 25 Brunovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1971
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/605/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/605/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 29.4.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 23.9.2019 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní žiaden
majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Patrik Krejčí, nar. 5. júna 1971, trvale bytom 916 25 Brunovce
256 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Patrik Krejčí, nar. 5. júna 1971, trvale bytom 916
25 Brunovce 256 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 4.10.2019

K090015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 28/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/533/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/533/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Renata Heráková, nar. 10.01.1969, trvale bytom Fučíkova 1575/28, 972 51 Handlová, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu každý pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii
správcu na adrese: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred
dohodnúť na tel.: 041/763 22 34.

LICITOR recovery, k.s., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 28/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/533/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/533/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Renata Heráková, nar. 10.01.1969, trvale bytom Fučíkova 1575/28, 972 51 Handlová oznamujeme, že
uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č.k.: 40OdK/533/2019 zo dňa 02.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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majetok Úpadcu.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bunkrupty
trustee of the debtor: Renata Heráková, born 10.01.1969, Fučíkova 1575/28, 972 51 Handlová our duty is to
inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no: 40OdK/533/2019 dated on
02.08.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.

Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 153/2019 zo dňa
09.08.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial Bulletin no. 153/2019 zo dňa
09.08.2019. The bunkruptcy was declared as of this date.

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

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address LICITOR
recovery, k.s., Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, Slovak republic. Each claim must be lodged separately.
The lodgment of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of
the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the
interests; the lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration
form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill
in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied.
The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in
the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a
seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in
the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the
value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors having the habitual residence,
domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak Republic must proceed
according the Council Regulation (EÚ) No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.

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

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

LICITOR recovery, k.s., správca

K090017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heráková Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíková 28/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1969
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/533/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/533/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

OZNÁMENIE BANKOVÉHO ÚČTU
LICITOR recovery, k.s. ako správca dlžníka: Renata Heráková, nar. 10.01.1969, trvale bytom Fučíkova
1575/28, 972 51 Handlová, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet na ktorý možno
skladať kauciu pre účely popierania pohľadávky veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 40OdK/533/2019, ktorým
je účet vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu: SK62 1100 0000 0029 4104 8312.
LICITOR recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holopová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/188/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/188/2019
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"
(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
– Klára Holopová, nar.: 22.01.1967, trvale bytom Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce - Domaša,:(ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 03.09.2019, sp. zn.
23OdK/188/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 174/2019 dňa 10.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01
Nitra, značka správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Klára Holopová, born on 22.01.1967, with permanent address at Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce
- Domaša,(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 03.09.2019, ref. No. 23OdK/188/2019 published in the Commercial report No. 174/2019 of 10.09.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9, 949 01 Nitra,
ref. No. of trustee: S1897 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)
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)
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meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
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
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 16.09.2019
Nitra, on 16.09.2019
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K090019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holopová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/188/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Klára
Holopová, nar. 22.01.1967, bytom Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce - Domaša (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
0900 0000 0051 4884 7091, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K090020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holopová Klára
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/188/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/188/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Klára
Holopová, nar. 22.01.1967, trvale bytom Dlhá 210/5, 935 61 Hronovce - Domaša (ďalej len „Dlžník“), oznamuje,
že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K090021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarászová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 466 / 39, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/193/2019 S1897
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Okresný súd Nitra
31OdK/193/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(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
– Zuzana Madarászová, nar.: 03.01.1950, trvale bytom M. R. Štefánika 466/39, 934 01 Levice, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 12.09.2019, sp. zn.
31OdK/193/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 181/2019 dňa 19.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Mgr. Lukáš Reguli so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01
Nitra, značka správcu: S1897 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Zuzana Madarászová, born on 03.01.1950, with permanent address at M. R. Štefánika
466/39, 934 01 Levice, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the
District Court in Nitra of 12.09.2019, ref. No. 31OdK/193/2019 published in the Commercial report No. 181/2019
of 19.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Mgr. Lukáš Reguli with its office at Štefánikova 9,
949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1897 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).

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

315

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
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claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
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).
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The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 23.09.2019
Nitra, on 23.09.2019
Mgr. Lukáš Reguli, správca dlžníka
Mgr. Lukáš Reguli, trustee of the bankrupt

K090022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarászová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 466 / 39, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/193/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/193/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
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správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Zuzana
Madarászová, nar. 03.01.1950, bytom M. R. Štefánika 466/39, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že
účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852764 alebo na e-mail:
spravca@reguli.sk
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K090023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Madarászová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. M. R. Štefánika 466 / 39, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Reguli
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/193/2019 S1897
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/193/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Mgr. Lukáš Reguli, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1897 (ďalej len ,,Správca’’) správca dlžníka Zuzana
Madarászová, nar. 03.01.1950, bytom M. R. Štefánika 466/39, 934 01 Levice (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l
ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK98
0900 0000 0051 4884 7091, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Mgr. Lukáš Reguli, správca

K090024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlovičová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/195/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/195/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
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(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Soňa Pavlovičová, nar.: 29.07.1964, trvale bytom J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 06.09.2019, sp. zn.
29OdK/195/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2019 dňa 13.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, značka správcu: S1900 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Soňa Pavlovičová, born on 29.07.1964, with permanent address at J. Matušku 2178/25, 955
01 Topoľčany (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 06.09.2019, ref. No. 29OdK/195/2019 published in the Commercial report No. 177/2019 of 13.09.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova 9, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1900 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
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
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Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
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).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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.
Nitra, dňa 17.09.2019
Nitra, on 17.09.2019
JUDr. Martina Holečková , správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková , trustee of the bankrup

K090025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlovičová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/195/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/195/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Soňa Pavlovičová, nar. 29.07.1964, bytom J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spravca@holeckova.sk
JUDr. Martina Holečková , správca

K090026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlovičová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/195/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Soňa Pavlovičová, nar. 29.07.1964, bytom J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, vedený v Tatra banka a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Martina Holečková , správca

K090027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúro Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 2516 / 15, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/207/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/207/2019
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“
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Ernest Fúro, nar.: 15.02.1952, trvale bytom Pivovarská 2516/15, 947 01 Hurbanovo - Bohatá (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 17.09.2019, sp. zn.
23OdK/207/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa 23.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, značka správcu: S1900 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Ernest Fúro, born on 15.02.1952, with permanent address at Pivovarská 2516/15, 947 01
Hurbanovo - Bohatá (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Nitra of 17.09.2019, ref. No. 23OdK/207/2019 published in the Commercial report No. 183/2019 of
23.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova
9, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1900 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.
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)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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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.
Nitra, dňa 26.09.2019
Nitra, on 26.09.2019
JUDr. Martina Holečková , správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková , trustee of the bankrupt

K090028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúro Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 2516 / 15, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/207/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ernest Fúro, nar. 15.02.1952, bytom Pivovarská 2516/15, 947 01 Hurbanovo - Bohatá (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
spravca@holeckova.sk
JUDr. Martina Holečková , správca
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K090029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fúro Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pivovarská 2516 / 15, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/207/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Ernest Fúro, nar. 15.02.1952, bytom Pivovarská 2516/15, 947 01 Hurbanovo – Bohatá (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, vedený v Tatra banka a.s.;
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Martina Holečková , správca

K090030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kis Árpád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/194/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/194/2019
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“
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(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Árpád Kis, nar.: 09.12.1961, bytom Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Árpád Kis LIV s DOP, s miestom podnikania Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince,
IČO:33310572 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd
Nitra dňa 11.09.2019, sp. zn. 32OdK/194/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 180/2019 dňa 18.09.2019
vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej
kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, značka správcu: S1900 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Árpád Kis, born on 09.12.1961, with permanent address at Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké
Ludince, business name: Árpád Kis LIV s DOP, with business residence Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince,
ID No.: 33310572 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Nitra of 11.09.2019, ref. No. 32OdK/194/2019 published in the Commercial report No. 180/2019 of
18.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova
9, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1900 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)
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The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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
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(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 20.09.2019
Nitra, on 20.09.2019
JUDr. Martina Holečková , správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková , trustee of the bankrupt

K090031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kis Árpád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/194/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/194/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Árpád Kis, nar. 09.12.1961, bytom Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
spravca@holeckova.sk
JUDr. Martina Holečková , správca

K090032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kis Árpád
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1961
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/194/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/194/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Martina Holečková, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Árpád Kis, nar. 09.12.1961, bytom Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince, fyzická osoba podnikajúca
pod obchodným menom: Árpád Kis LIV s DOP, s miestom podnikania Veľké Ludince 52, 935 65 Veľké Ludince,
IČO:33310572 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7
písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za
účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou,
musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka
popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, vedený v Tatra
banka a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa:
označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Martina Holečková , správca

K090033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Léliová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1411/59, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/202/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/202/2019
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“
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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 Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Júlia Léliová, nar.: 20.02.1981, trvale bytom Budovateľská 1411/59, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 17.09.2019, sp. zn.
32OdK/202/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 184/2019 dňa 24.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený JUDr. Martina Holečková so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949
01 Nitra, značka správcu: S1900 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Júlia Léliová, born on 20.02.1981, with permanent address at Budovateľská 1411/59, 945 01
Komárno (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Nitra of 17.09.2019, ref. No. 32OdK/202/2019 published in the Commercial report No. 184/2019 of 24.09.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and JUDr. Martina Holečková with its office at Štefánikova 9, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1900 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
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written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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).
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Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 26.09.2019
Nitra, on 26.09.2019
JUDr. Martina Holečková , správca dlžníka
JUDr. Martina Holečková , trustee of the bankrupt

K090034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Léliová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1411/59, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/202/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/202/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Júlia Léliová, nar. 20.02.1981, bytom Budovateľská 1411/59, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Štefánikova 9, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421372852763 alebo na e-mail:
spravca@holeckova.sk
JUDr. Martina Holečková , správca

K090035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Léliová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1411/59, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/202/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/202/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Júlia Léliová, nar. 20.02.1981, bytom Budovateľská 1411/59, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK24 1100 0000 0029 4106 1218, TATRSKBX, vedený v Tatra banka a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
JUDr. Martina Holečková , správca

K090036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 137 / 40, 953 05 Zlaté Moravce-Prílepy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1989
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/186/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/186/2019
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"
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(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Jozef Gregor, nar.: 13.01.1989, trvale bytom Nová 137/40, 953 05 Zlaté Moravce - Prílepy, Jozef Gregor JG, so
sídlom Nová 137/40,953 05, Zlaté Moravce-Prílepy IČO:46345485 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 04.09.2019, sp. zn. 28OdK/186/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 175/2019 dňa 11.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Jozef Gregor, born on 13.01.1989, with permanent address at Nová 137/40, 953 05 Zlaté
Moravce - Prílepy, business name Jozef Gregor JG with business residence Nová 137/40,953 05 Zlaté Moravce Prílepy, ID No.:46345485 (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the
District Court in Nitra of 04.09.2019, ref. No. 28OdK/186/2019 published in the Commercial report No. 175/2019
of 11.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at
Radlinského 2, 949 01 Nitra, ref. No. of trustee: S1731 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
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veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
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
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 13.09.2019
Nitra, on 13.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 137 / 40, 953 05 Zlaté Moravce-Prílepy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1989
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/186/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/186/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Jozef Gregor, nar. 13.01.1989, bytom Nová 137/40, 953 05 Zlaté Moravce - Prílepy obchodné meno:
Jozef Gregor JG, so sídlom Nová 137/40, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gregor Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nová 137 / 40, 953 05 Zlaté Moravce-Prílepy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1989
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/186/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/186/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Gregor, nar. 13.01.1989, bytom Nová 137/40, 953 05 Zlaté Moravce - Prílepy (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/182/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/182/2019
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”
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(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
– Alexandra Ciroková, nar.: 05.01.1986, trvale bytom Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov, (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 02.09.2019, sp. zn.
29OdK/182/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 173/2019 dňa 09.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bola ustanovená LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2,
949 01 Nitra, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Alexandra Ciroková, born on 05.01.1986, with permanent address at Malinovského 570/16A,
941 01 Bánov, (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court
in Nitra of 02.09.2019, ref. No. 29OdK/182/2019 published in the Commercial report No. 173/2019 of 09.09.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 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)
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
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receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 20.09.2019
Nitra, on 20.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090040
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/182/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/182/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alexandra Ciroková, nar. 05.01.1986, bytom Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a
13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090041
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ciroková Alexandra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/182/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/182/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Alexandra Ciroková, nar. 05.01.1986, bytom Malinovského 570/16A, 941 01 Bánov (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kőrösyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove ..., 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/204/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/204/2019
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"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
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(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
– Renáta Körösyová, nar.: 05.05.1971, trvale bytom, 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 13.09.2019, sp. zn.
29OdK/204/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa 20.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949
01 Nitra, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Renáta Körösyová, born on 05.05.1971, with permanent address at, 946 13 Okoličná na
Ostrove (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra
of 13.09.2019, ref. No. 29OdK/204/2019 published in the Commercial report No. 182/2019 of 20.09.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 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)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
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The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 26.09.2019
Nitra, on 26.09.2019
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LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kőrösyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove ..., 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/204/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/204/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Renáta Körösyová, nar. 05.05.1971, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len „Dlžník“), oznamuje,
že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na
adrese: Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kőrösyová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okoličná na Ostrove ..., 946 13 Okoličná na Ostrove
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/204/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/204/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Renáta Körösyová, nar. 05.05.1971, bytom 946 13 Okoličná na Ostrove (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
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LawService Recovery, k.s., správca

K090045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Ľudovít Hegyi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vék 2169, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/283/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/283/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľných vecí:
JUDr. Stanislav Barkoci, správca dlžníka JUDr. Ľudovít Hegyi, trvale bytom: Vék 2169, 947 01 Hurbanovo, dátum
narodenia: 02.05.1957, týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka,
vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 18.9.2019 pod č. 180/2019,
ktorým je:
p.č.

1

súpisová zložka
Pozemok
orná pôda
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra
spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

súpisová hodnota

10101 m2
2800
Tvrdošovce
"E" p.č. 5724
24/48
4 792,92 EUR
21.7.2018
majetok uvedený dlžníkom v zozname majektu

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie 32OdK/283/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená vo výške hodnoty
uvedenej v súpise.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 2689 0691, s poznámkou: Ludovit Hegyi.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
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7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Stanislav Barkoci, správca

K090046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Nyári
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 28, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/197/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/197/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj súboru nehnuteľných vecí:
JUDr. Stanislav Barkoci, správca dlžníka Zoltán Nyári, trvale bytom: Janka Kráľa 28, 940 01 Nové Zámky, dátum
narodenia: 01.06.1961, týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka,
vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 18.9.2019 pod č. 180/2019,
ktorým je:
p.č.

1

2

súpisová zložka
Pozemok
orná pôda
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra
spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
Pozemok
záhrada
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra

súpisová hodnota

108 m2
1885
Bohatá
"E" p.č. 1255/3
1/2
36,42 EUR
18.9.2018
majetok uvedený dlžníkom v zozname majektu

41 m2
1885
Bohatá
"E" p.č. 1255/2
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spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
Pozemok
zastavaná plocha a nádvorie
o výmere
LV číslo
katastrálne územie
parcela registra
spoluvlastnícky podiel
odhadovaná hodnota:
deň zápisu:
dôvod zápisu:
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1/2
38,00 EUR
18.9.2018
majetok uvedený dlžníkom v zozname majektu

54 m2
1885
Bohatá
"E" p.č. 1255/1
1/2
50,00 EUR
18.9.2018
majetok uvedený dlžníkom v zozname majektu

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie 27OdK/197/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená ako súčet hodnoty
súboru vecí uvedenej v súpise.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 2689 0691, s poznámkou: Zoltan Nyari.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Stanislav Barkoci, správca
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K090047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Budáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbehy 553, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stanislav Barkoci
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/334/2018 S1528
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/334/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie I. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
JUDr. Stanislav Barkoci, správca dlžníka Pavol Budáč, trvale bytom: Zbehy 553, 951 42 Zbehy, dátum narodenia:
27.06.1962, týmto v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov vyhlasuje I. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka, vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 24.9.2019 pod č. 184/2019, ktorým je:
p.č.

2

súpisová zložka
hnuteľná vec
popis:
počet:
odhadovaná hodnota v EUR:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

hodnota
včelstvá
3 (30 rodín)
500,26.11.2018
majetok uvedený dlžníkom v zozname majetku

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Hollého 10, 949 01 Nitra, v zalepenej obálke s označením
„ponukové konanie 32OdK/334/2018 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky je stanovená vo výške hodnoty
uvedenej v súpise.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK72 1100 0000 0029 2689 0691, s poznámkou: Pavol Budac.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
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svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Stanislav Barkoci, správca

K090048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kinčok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 312, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/113/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/113/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Peter Kinčok, nar. 23.10.1989, bytom 935 21 Veľké Kozmálovce č. 312, som na
základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 27 Odk/113/2019, zo dňa 11.07.2019, bol ustanovený za správcu
menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 18.07.2019, v Obchodnom vestníku č.
137/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K090049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Jurisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2019
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Tibor Jurisa, nar. 27.03.1966, bytom 949 01 Nitra, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Jurisa TIBO, s miestom podnikania Centrum 4/7, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 14 193 272 (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 30OdK/94/2019, týmto podľa §
167l ods. 3 ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 04.10.2019
Veriteľ: Česká správa sociálního zabezpečení
IČO: 00006963
Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5, Česká republika
Prihlásená suma spolu: 1.712,17 €
V Nitre dňa 04.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Šmigurová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nitra 60, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1959
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/160/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/160/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Iveta Šmigurová, nar.
19.12.1959, bytom Mesto Nitra, 949 01 Nitra, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
27OdK/160/2019-22 zo dňa 13.08.2019, zverejnené v OV č. 160/2019 dňa 20.08.2019, majetok dlžníčky nebol
zistený. Na základe uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, a
v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 27OdK/160/2019 na
dlžníčku: Iveta Šmigurová, nar. 19.12.1959, bytom Mesto Nitra, 949 01 Nitra, z r u š u j e. Zrušením konkurzu
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d, v zmysle
ust. § 167v ods. 4 ZoKR.
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K090051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. "v konkurze"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakova 2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 875 263
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/13/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/13/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o dražbe nehnuteľností:
A/
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k.: 32OdK/13/2018-150 zo dňa 13.7.2018 bol vyhlásený konkurz na
úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263, a uznesením zo dňa
24.10.2018 bol ustanovený správca, Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr.
Kamil Beresecký, kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, zverejnené v obchodnom vestníku číslo 210/2018.
B/

Predmet dražby:

Predmetom dražby je nehnuteľný majetok úpadcu zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2018, pod K071462,
zo dňa 24.09.2018, ako celok.
Súpis majetku zabezpečeného veriteľa Fio Banka, a.s. Praha, je evidovaný na LV č. 793, k.ú. Chrenová, obec:
Nitra, okres: Nitra, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 184/2018, pod K071462, dňa 24.9.2018.
Označenie predmetu dražby: Nehnuteľný majetok oddelenej podstaty je evidovaný na LV č. 793, k.ú. Chrenová,
obec: Nitra, okres: Nitra. Predmetom 3.kola dražby sú pozemky a stavby ako celok:
p.č.:377/3

o výmere 5 m², zastavané plochy a nádvoria

p.č.:533/1

o výmere 724 m², zastavané plochy a nádvoria

p.č.:534

o výmere 788 m², zastavané plochy a nádvoria

p.č.:542/2

o výmere 167 m², záhrada

p.č.:544 o výmere 591 m², zastavané plochy a nádvoria
obch.centrum JOTY, na p.č.: 534 s.č. 407,
obch.centrum – JOTY Slovakia II.etapa, na p.č.: 544 s.č.1633,
podiel 1/1.
C/
Dátum, čas a miesto konania dražby: 12.11.2019 o 11,oo hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký,
SKP úpadcu na Farskej 33, Nitra,
Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu: JOTY SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova
2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263,
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu: JOTY
SLOVAKIA s.r.o. „v konkurze“ Beniakova 2, 949 01 Nitra, IČO:46 875 263, tel: 037/6541595, mail:
beresecky@beresecky.sk
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Štvrté kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa Fio Banka, a.s.
Praha zo dňa 26.09.2019 podľa ust. § 84, ust. § 91 a následne Zákona číslo 7/2005 Z.z. v aktuálnom znení.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje ako celok, primerane v súlade s § 92 ods.1 písm. d/ a ods.6 Zákona
číslo 7/2005 Z.z.. Predmet dražby sa predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 Zákona
číslo 7/2005 Z.z.
Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 50 Eur. Správca v záväzných
podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie, oznámi číslo účtu a záväzné doklady na účasť
v dražbe. Správca môže dražbu zrušiť a vyhlásiť opakované kolo dražby.
Opis stavu:
Predmetom dražby sú pozemky a stavby v zastavanom území obce Nitra – Chrenová, Beniakova
č.2, tak ako sú uvedené zverejnené v Obchodnom vestníku č. 184/2018, pod K071462, zo dňa 24.09.2018 a v
znaleckom posudku.
Jedná sa o dve dvojpodlažné budovy. Na prízemí sa nachádzajú tri obchodné centrá s príslušenstvom. Poschodie
obchodného centra s úžitkovou plochou 279,43 m² obsahuje 4 kancelárie, archív a 2 izby s príslušenstvom.
Športové centrum RELAX pozostáva z dvoch kurtov, aqua časť s bazénom, saunou, škótske streky, miestnosťami
na masáže a relax. Barová a reštauračná časť je s kuchyňou a so sociálnymi zariadeniami a šatňami. Kancelárie
na prízemí sú so sociálnymi zariadeniami a skladový priestorom s plochou 232,43 m². Poschodie obsahuje 2
kancelárie, kotolňu a jedno izbový byt so sociálnym zariadením. Uvedený nehnuteľný majetok sa draží spoločne s
hnuteľným majetkom, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej konkurznej podstaty podľa Obchodného vestníka
číslo 184/2018 zo dňa 24.09.2018 pod K071461, pod p.č. 1 až 64. Tri obchodné centrá s príslušenstvom sú toho
času v prenájme a záujemca na dražbe môže správcu požiadať o vypovedanie nájmu.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 11.10.2019 a dňa 15.10.2019 vždy o 9,oo
hodine v kancelárií správcu.
Cena dražobnej zábezpeky: 40.000 Eur.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 10.11.2019 na účte správcu uvedenom v záväzných
podmienkach.
V prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne, celá dražobná zábezpeka prepadá
v prospech všeobecnej podstaty.
Cena najnižšieho podania: je vo výške 1.080.000 Eur za podmienok určených zabezpečeným veriteľom
a zástupcom veriteľov. Kúpnu cenu sumu musí vydražiteľ uhradiť do 15 dní od príklepu a až po pripísaní celej
kúpnej ceny je správca oprávnený podať návrh na zápis do evidencie správy katastra.

K090052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Lévárdyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 6, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1969
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2016 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o ďalšom kole dražby majetku z oddelenej podstaty
Dátum, miesto a čas konania dražby: 12.11.2019 o 11,3o hodine, v kancelárií JUDr. Kamil Beresecký, SKP
úpadcu na Farskej č. 33, Nitra, tel:037/6541595, mail: beresecky@beresecky.sk
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Dražobník: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký, kancelária
Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42 Šarkan 6,
narodená 12.04.1969, v OV č. 98/2016 zo dňa 23.05.2016, podľa uznesenia Okresného súdu Nitra, č.k:
31K/19/2016.
Licitátor:

PSD, k.s. kancelária Nitra Farská č.33, 949 01 Nitra,

Navrhovateľ: Prvý správcovský dom, k.s. so sídlom Bratislava, IČO:35959665, JUDr. Kamil Beresecký –
kancelária Farská č.33, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty úpadcu, Monika Lévárdyová, bytom 943 42
Šarkan 6, narodená 12.04.1969,
Označenie predmetu dražby: Nehnuteľný majetok bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 136/2016 zo dňa
15.07.2016 a v Obchodnom vestníku č. 231/2016 zo dňa 02.12.2016, ktorý tvorí oddelenú podstatu veriteľa
PRIMA BANKA Slovensko, a.s. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV č.77 v k.ú. Šarkan, obec:
Šarkan, okres: Nové Zámky a speňažujú sa ako celok: Zastavané plochy a nádvoria, p.č.: 1003/16 o výmere
674 m², Vinice, p.č.: 1003/17 o výmere 569 m², Záhrady, p.č.: 1003/66 o výmere 628 m², Rodinný dom na
p.č.: 1003/16 s.č. 94. Vo vlastníctve: Monika Lévárdyová, rod. Ivaničová, nar. 12.04.1969 bytom Šarkan 6,
v podiele 1/8, Ján Ivanič, rod. Ivanič, nar. 1.7.1974, bytom Šarkan č.94, v podiele 1/8, Alžbeta Ivaničová, rod.
Tóthová, nar. 4.3.1948, bytom šarkan č.94, v podiele 5/8, Andrea Tárnoková, rod. Ivaničová, nar. 22.5.1972,
bytom Šarkan č.41, v podiele 1/8.
Ďalšie kolo dražby vykoná správca v súlade so záväzným pokynom, zabezpečeného veriteľa zo dňa 03.06.2019
a podľa § 92 ods.1 písm. d/ a ods. 6 zák.č.7/2005 Z.z.
Opis práv: Predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s § 92 ods.6 zák. č. 7/2005 Z.z. Predmet dražby sa
predáva bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s § 93 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. Správca si vyhradzuje
právo toto kolo dražby zrušiť.
Opis stavu:
Predmetom dražby je stavba: rodinný dom s.č.94 na pozemku s priľahlými pozemkami. Stavba sa
nachádza v intraviláne obce Šarkan na p.č. 1003/16 s prístupom priamo od obecnej cesty.
Záujemca je povinný si u správcu odkúpiť záväzné podmienky dražby v sume 30 Eur. Správca v záväzných
podmienkach dražby určí povinnosti záujemcu, podá informácie a záväzné doklady na účasť v dražbe.
Termín a miesto obhliadky: termín obhliadky nehnuteľností je dňa 11.10.2019 a dňa 15.10.2019 vždy o 9,oo
hodine v kancelárií správcu.
Cena dražobnej zábezpeky: 5.000 Eur, v prípade neuhradenia kúpnej ceny v plnej výške v dohodnutom termíne,
celá dražobná zábezpeka prepadá v prospech úpadcu.
Dražobná zábezpeka musí byť uhradená najneskôr dňa 10.11.2019 na účte správcu uvedenom v záväzných
podmienkach.
Cena najnižšieho podania:
súhlasu oddeleného veriteľa.

je na úrovni 60% súpisnej hodnoty majetku. Schválenie kúpnej zmluvy podlieha

K090053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Simona Mikulová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mechenice 153, 951 46 Podhorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/124/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/124/2019
Druh podania:
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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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 28OdK/124/2019-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Simona Mikulová, nar. 17.7.1992, bytom Mechenice 153, 951 46 Podhorany, Slovenská
republika, a JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov
MS SR zn. S 296 bol ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 150/2019 dňa 6.8.2019.
Správca dlžníka týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu podaného dlžníkom na súd, na základe poskytnutej súčinnosti dlžníka, na základe preskúmania
pomerov dlžníka a zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), dlžník
nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Správca po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle §167v ods. 1 ZKR týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka - Simona Mikulová, nar. 17.7.1992, bytom Mechenice 153,
951 46 Podhorany, Slovenská republika sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento
konkurz dlžníka zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K090054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Ivolková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 79, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/39/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/39/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca z pôvodného zápisu nižšie uvedeného majetku v rozsahu 1/1 vylúčil na základe námietky 1/2- vicu
majetku a vylúčenie zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 4.10.2019, č. OV 192/2019, č. zverejnenia K088793.
Zapísaná zostáva v konkurznej podstata nižšie uvedený majetok.
Názov,
adresa
v bytovom dome

a umiestnenie

Názov KÚ

Číslo LV Súpisné č.

Na
č.

parc.

Podiel
na
spoločných
častiach Podiel dlžníka
a spoločných zariadeniach

Byt v bytovom dome v Nových
1/2,
Zámkoch,
Nové Zámky 6198
4298
8605
6109/137779
slovom :
Ul. Komárňanská 47,
jedna polovica
2.p., byt č. 6
Poznámka
Byt je vedený na liste vlastníctva v BSM s nebohým manželom. V čase zápisu prebieha dedičské konania. Správca pôvodne zapísal do
majetku dlžníka celý majetok v zmysle § 167i odsek 1 ZKR. Správcovi bola dňa 24.7.2019 doručená námietka dvoch príbuzných v priamom
rade a to detí dlžníčky a jej nebohého bývalého manžela, teda osôb, ktoré majú zákonný nárok na podiel na dedičstve po nebohom bývalom
manželovi dlžníčky, s ktorým dlžníčka v zmysle vyššie uvedeného má naďalej vedený byt v BSM Tak, ako je vyššie popísané.
Námietkou tieto osoby namietali, že jedna polovica bytu nemala byť zapísaná do konkurznej podstaty, nakoľko k rozvodu manželstva došlo
pred vyhlásením konkurzu a za tri roky nedošlo k jeho vyporiadaniu. Platí teda zákonná domnienka vlastníctva nehnuteľného majetku v jednej
polovici, ktorá podlieha dedeniu a nemala byť zaradená do konkurznej podstaty. Správca zverejnil v zmysle § 167j odsek 2 ZKR námietku
v Obchodnom vestníku dňa 30.7.2019, č. OV 145/2019, č. zverejnenia K065614. Súčasne v mysle ZKR uložil lehotu do 60 dní od tohto
zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku, počas ktorej mohol ktorýkoľvek veriteľ žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku,
aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky neurobí, správca jednu polovicu dotknutého zapísaného majetku zo súpisu po uplynutí tejto lehoty vylúči a predmetom
speňažovania bude len zostávajúca polovica majetku.
Žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky netrval na zápise celého podielu na vyššie uvedenom majetku a nežiadal od správcu, aby vyzval toho,
kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Preto správca
jednu polovicu tohto majetku vylúčil. V súpise zostáva zapísaná jedna polovica tohto majetku tak, ako je vyššie uvedené.

Výmera

Názov

Číslo

Číslo

Spoluvlast. podiel Podiel
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Pozemok, na ktorom za zriadený byt v Zastavaná
bytovom dome v Nových Zámkoch, na plocha
UL. Komárňanská 47
nádvorie

Výmera
[m2]
a 231
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Obec

Názov
KÚ

Číslo
LV

Číslo
parc.

Nové
Zámky

Nové
Zámky

10097

8605

Spoluvlast. podiel Podiel
dlžníka
dlžníka
1/2,
slovom :
6109/137779
jedna
polovica

Poznámka
Byt je vedený na liste vlastníctva v BSM s nebohým manželom. V čase zápisu prebieha dedičské konania. Správca pôvodne zapísal do
majetku dlžníka celý majetok v zmysle § 167i odsek 1 ZKR. Správcovi bola dňa 24.7.2019 doručená námietka dvoch príbuzných v priamom
rade a to detí dlžníčky a jej nebohého bývalého manžela, teda osôb, ktoré majú zákonný nárok na podiel na dedičstve po nebohom bývalom
manželovi dlžníčky, s ktorým dlžníčka v zmysle vyššie uvedeného má naďalej vedený byt v BSM Tak, ako je vyššie popísané.
Námietkou tieto osoby namietali, že jedna polovica bytu nemala byť zapísaná do konkurznej podstaty, nakoľko k rozvodu manželstva došlo
pred vyhlásením konkurzu a za tri roky nedošlo k jeho vyporiadaniu. Platí teda zákonná domnienka vlastníctva nehnuteľného majetku v jednej
polovici, ktorá podlieha dedeniu a nemala byť zaradená do konkurznej podstaty. Správca zverejnil v zmysle § 167j odsek 2 ZKR námietku
v Obchodnom vestníku dňa 30.7.2019, č. OV 145/2019, č. zverejnenia K065614. Súčasne v mysle ZKR uložil lehotu do 60 dní od tohto
zverejnenia námietky v Obchodnom vestníku, počas ktorej mohol ktorýkoľvek veriteľ žiadať od správcu, aby vyzval toho, kto podal námietku,
aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Ak tak žiaden veriteľ prihlásenej
pohľadávky neurobí, správca jednu polovicu dotknutého zapísaného majetku zo súpisu po uplynutí tejto lehoty vylúči a predmetom
speňažovania bude len zostávajúca polovica majetku.
Žiaden veriteľ prihlásenej pohľadávky netrval na zápise celého podielu na vyššie uvedenom majetku a nežiadal od správcu, aby vyzval toho,
kto podal námietku, aby podal voči veriteľovi, ktorý trvá na zapísaní majetku do súpisu žalobu o vylúčenie majetku zo súpisu. Preto správca
jednu polovicu tohto majetku vylúčil. V súpise zostáva zapísaná jedna polovica tohto majetku tak, ako je vyššie uvedené.

JUDr. Jozef Majorán, správca

K090055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537 vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 182/2019 zo dňa 20.09.2019
pod číslom K083906).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 17.09.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 03.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (mobilný telefón zn. HUAWEI Y6 Prime
2018) zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 04.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie 1.kola VPK na predaj hnuteľnej veci
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537 vyhlásil 1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci
zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 182/2019 zo dňa 20.09.2019
pod číslom K083907).
V súlade s Podmienkami 1. kola verejného ponukového konania zo dňa 17.09.2019 posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 03.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že
1.kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci (tablet zn. Lenovo TAB4 8) zapísanej do
súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty je ukončené.

V Nitre, dňa 04.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K090057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené
v OV č. 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod. č. K081804).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Mobilný telefón zn. HUAWEI Y6 Prime 2018;
Model: ATU – L31;
Výrobné číslo IMEI: 869879032623503;
Farba: čierna;
Popis: smartfón s OS EMUI 8.0, dotykový displej 5,7'', Dual SIM
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovaný vekom a bežným užívaním;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 30OdK/102/2019 – mobil „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/102/2019 Milan Jamrich – mobil - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 22.10.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
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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a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 23.10.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 04.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Milan Jamrich, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom Milan Jamrich
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 3762/10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Milan Jamrich, nar. 04.10.1963, bytom M. R. Štefánika 3762/10, 934 01
Levice, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Milan Jamrich, s miestom podnikania: M. R. Štefánika
3762/10, 934 01 Levice, IČO: 34 691 537, v súlade s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania (ďalej
len „VPK“) na predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené
v OV č. 178/2019 zo dňa 16.09.2019 pod. č. K081804).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
2. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Tablet zn. Lenovo TAB4 8;
Model: Lenovo TB-8504X;
Výrobné číslo IMEI: 863768032098574;
Farba: čierna;
Popis: OS Android 7.1.1, dotykový displej 8'', pamäť LP DDR3 2GB, predné reproduktory;
Stav opotrebovanosti: funkčný, opotrebovaný vekom a bežným užívaním;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1;
Súpisová hodnota majetku: 50,- EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 2. kole VPK vyššie uvedenú hnuteľnú vec správca ponúka na predaj v súlade s ust. §-u 167p ZoKR podľa
kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 30OdK/102/2019 – tablet „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na
účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 30OdK/102/2019 Milan Jamrich – tablet - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 22.10.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 2. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 23.10.2019 o 09.30 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný hnuteľný majetok a
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 2. kole VPK a v zmysle
ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 2. kola VPK, bude kúpna zmluva
v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 2. kola VPK.

V Nitre, dňa 04.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K090059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JUDr. Viera Šantová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rastislavova 152/18, 951 41 Lužianky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.10.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/132/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/132/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Viliam Kolenčík, so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra, správca dlžníka JUDr. Viera
Šantová, nar. 21.10.1957, bytom Rastislavova 152/18, 951 41 Lužianky, sp. zn. 28OdK/132/2019 (ďalej len
„dlžník“) v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania, že do zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka prihlásená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ – Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60, Nitra, SR, IČO:308307
Prihlásená suma – 72,67 €
V Nitre, dňa 04.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K090060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 528 / 29, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/124/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/124/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Stanislav Rafael , nar. 09.03.1983, bytom Nitra, časť Dolné Krškany, Roľnícka č.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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528/29 v konkurznom konaní č. k. 27OdK/124/2019 v súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaci do konkurznej podstaty dlžníka. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol
zapísaný nasledovný majetok:
·

Číslo súpisovej zložky majetku : 1. – hnuteľná vec

MOTOROVÉ VOZIDLO ŠKODA FABIA COMBI , TYP/variant/verzia: 6Y SEAQWX01FM5/-/-, VIN:
TMBJB16Y123358145, Druh vozidla: osobné vozidlo, Druh karosérie/ nadstavby: AC COMBI, Druh motora: AQW,
Zdvihový objem valcov: 1387 cm3, Prevodovka : MT/5, Maximálna celková hmotnosť: 1615 kg, Farba: biela,
Kategória: M1, Druh PHM: benzín, Prevádzková hmotnosť: 1100kg, Počet najazdených kilometrov: 365.557, Stav
opotrebovanosti: zachovalé, Rok evidencie: 2001, bez emisnej a technickej kontroly.
Majetok zapísaný do súpisu dňa 04.10.2019, majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“).
Hodnota majetku bola správcom určená v súlade s ustanovením §167j ods. 3 ZKR v spojitosti s §77 ods. 3 ZKR
na sumu 500,- EUR.

V Nových Zámkoch, dňa 04.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K090061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Boldiszár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- - -, 941 33 Branovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1958
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/135/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 30. 07. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Alexander
Boldiszár, nar. 12. 05. 1958, bytom: 941 33 Branovo. Súd ustanovil správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom
kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 06. 08. 2019 v
Obchodnom vestníku 150/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Alexander Boldiszár, nar. 12. 05. 1958, bytom: 941 33 Branovo, sa
končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 04. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K090062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Vörös
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky Nové Zámky, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/119/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/119/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok
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 13.9.2019.
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 :
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Istina
Úroky
Úroky z omeškania
Poplatok z omeškania
Náklady z uplatnenia
Celková suma
247,40 €
XX
XX
XX
XX
247,40 €
Veriteľ, ktorý je správcom miestnej dane vystavil dňa 9.8.2019 Výkaz daňových nedoplatkov č. 11313-21218/2019/163/NK na
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2015,2016,2017,2018 a 2019 spolu vo výške 252,98 €. Ku
dňu podania tejto prihlášky bolo z vyrubeného poplatku uhradených 5,58 €, čiže nedoplatok ku dnešnému dňu činí 247,40 €.

Správca týmto zverejňuje, že vyššie uvedené prihlásené pohľadávky zapisuje do zoznamu pohľadávok
pod číslom M/3
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

K090063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oboňa Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbrojníky 240, 935 55 Zbrojníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/157/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/157/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 23OdK/157/2019-23 zo dňa 13.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Ján Oboňa, nar. 08.08.1995, bytom 935 55 Zbrojníky 240, podnikajúci pod obchodným menom
Ján Oboňa ml., s miestom podnikania 935 55 Zbrojníky 240, IČO: 50 003 127. Zároveň som bola uznesením
Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/157/2019-23 zo dňa 13.08.2019 ustanovená do funkcie správcu dlžníka
(ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.08.2019.
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 20.08.2019.

Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Ján Oboňa, nar. 08.08.1995, bytom 935 55 Zbrojníky 240, podnikajúci
pod obchodným menom Ján Oboňa ml., s miestom podnikania 935 55 Zbrojníky 240, IČO: 50 003 127, v zmysle
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujem, že podľa
Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 28.03.2019 a vyhlásenia úpadcu zo dňa 09.09.2019 dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Ján Oboňa, nar. 08.08.1995, bytom 935 55
Zbrojníky 240, podnikajúci pod obchodným menom Ján Oboňa ml., s miestom podnikania 935 55 Zbrojníky 240,
IČO: 50 003 127, zrušuje.

K090064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miloš Kovárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kozmálovce -, 935 21 Malé Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1979
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/138/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Miloš Kovárik,nar. 07.03.1979, bytom 935 21 Malé Kozmálovce, t.č. 935 52
Šarovce 446, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 27OdK/138/2019, zo dňa 01.08.2019, bol
ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 07.08.2019, v Obchodnom vestníku č.
151/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K090065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Krajčiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kollárova 1866/3, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/120/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Eva Krajčiová, nar. 17.08.1970, bytom Kollárova 1866/3, 942 01 Šurany,
podnikajúca pod obchodným menom: Eva Krajčiová, IČO: 37 611 909, miesto podnikania: Kollárova
1866/3, 942 01 Šurany, som na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 31OdK/120/2019, zo dňa
22.07.2019, bol ustanovený za správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 29.07.2019, v Obchodnom vestníku č.
144/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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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K090066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tobolka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno -, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Solár
Sídlo správcu:
Levická 886, 952 01 Vráble
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/96/2019 S477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/96/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci úpadcu, Štefan Tobolka, nar. 28.10.1982, bytom 945 01 Komárno , podnikajúci pod
obchodným menom Štefan Tobolka, IČO: 41 613 376, miesto podnikania Bubnová 2349/7, 945 01 Komárno, som
na základe uznesenia Okresného súdu v Nitre č.k. 23 Odk/96/2019, zo dňa 01.07.2019, bol ustanovený za
správcu menovaného úpadcu.
Podľa §199 ZKR uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa tohto zákona doručujú ich zverejnením
v Obchodnom vestníku. Predmetné uznesenie bolo zverejnené dňa 09.07.2019, v Obchodnom vestníku č.
130/2019.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom na ukončenie konkurzu je
skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Oznámením správcu konkurznej podstaty
o ukončení konkurzu sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a funkcia zástupcu
veriteľov.
Znenie ust. § 167v ZKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K090067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pižúrny Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andovská 10218 / 25E, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/106/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/106/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mário Pižúrny, nar. 08.09.1986, Andovská 25E, 940 01 Nové Zámky, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 30.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Prima banka Slovensko, a. s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
31575951 Hodžova 11
Žilina 010 11 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
39,74 €

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

K090068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lörincz Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá 54, 935 51 Turá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/124/2019 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Alexander Lörincz, nar. 12.11.1974, bytom Turá 54, 935 51 Turá, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 30.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Home Credit Slovakia, a.s

IČO:
Ulica:
Číslo:
Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
36234176 Teplická 7434/147 Piešťany 921 22 Slovenská republika 2 016,94 €

JUDr. Martina Holečková , správca

K090069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bencsik Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letomostie 4359 / 9, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/88/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/88/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jaroslav Bencsik, nar. 26.01.1967, bytom Letomostie 4359/9, 940 02 Nové Zámky, týmto v súlade s ust.
§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok bola dňa 25.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Ulica:

Číslo: Obec

PSČ: Štát

Prihlásená suma – Celková

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

376

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 47258713 Karadžičova 2
SA

Deň vydania: 09.10.2019
suma
247,39 €

Bratislava 821 08 Slovenská
republika

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K090070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greguš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 0, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/120/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/120/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Majetok dlžnika bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 170/2019 dňa 4.9.2019 v súpise všeobecnej podstaty.
Z výťažku vo výške 403,- € po odpočítaní PPP ( bankový poplatok, overenie podpisov na kúpnej zmluve)+
odmena správcu) spolu 64,- €.
Zo sumy 403,- € po odpočítaní PPP vo výške 64,- € na rozdelenie zostáva 339,- €
Prihlásení veritelia:
prihlásena suma
VÚB, a.s Bratislava

1940,59 €

R. Collectors,s.r.o Bratislava

9267,53

suma na vyplatenie

--------------------------

59,- €

3,02%

280,- €

3,02%

------------------------

11208,12

339,-

Platba budú zaslané na účet veriteľov.
Správca JUDr. Mariana Zavacká

K090071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švecová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 1082/77, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/131/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/131/2019
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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27OdK/131/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Zdenka Švecová, nar. 01.04.1961, bytom Hlboká 1082/77, 949 01 Nitra - Čermáň, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 26.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Quantum Credit, a.s.

IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
47248980 Prievozská 4D
Bratislava 82109 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
373,50 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K090072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Szakmár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1979
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/126/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/126/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujeme,
že dňa 03.10.2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Mesto Nitra, Mestský úrad, IČO:
308 307, so sídlom Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra s prihlásenou sumou 356,50 EUR, ktorá bola prihlásená
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Insolvency Management Group, k.s.
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M., komplementár

K090073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nikoleta Bruckerová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nitra - Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1976
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/181/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/181/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Nikoleta
Bruckerová, nar. 11.08.1976, bytom Mesto Nitra - Mestský úrad, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra, oznamuje,
že podľa doterajších zistení dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 04.10.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K090074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Psotný
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 2266/18, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1981
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/170/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/170/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Ján
Psotný, nar. 24.01.1981, bytom P. O. Hviezdoslava 2266/18, 955 01 Topoľčany, oznamuje, že podľa doterajších
zistení dlžník nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 04.10.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K090075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vikárska 1078/2, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1977
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/178/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/178/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Róbert
Horváth, nar. 12.03.1977, bytom Vikárska 1078/2, 949 01 Nitra, oznamuje, že podľa doterajších zistení dlžník
nevlastní majetok podliehajúci konkurzu.
Podľa § 166i ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov 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.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia za účelom
preskúmania pomerov dlžníka, oznámili tieto podnety správcovi a zároveň uhradili zálohu na trovy týchto šetrení v
lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Účet je vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK92 8330 0000 0027 0166 8045.
V Nitre dňa 04.10.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.

K090076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanička Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 1593 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/199/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/199/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
dlžníka
Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod
obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30
757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.06.2015
správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
značka správcu S 1485
Iná majetková hodnota:
Popis

číslo

Cenné papiere
71-84
Akcie kmeňové 86-99

Emitent

Spoluvlastnícky
podiel
SATEC SK a.s. so sídlom Novozámocká 102, 94905 1/1
Nitra, IČO: 36 684 961 , spoločnosť v konkurze OS Nitra

Nominálna
hodnota 1 ks
12412,- Euro

Súpisová
hodnota 1ks
12412,- Euro

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sp. zn. 31K/37/2017

V Komárne dňa 04.10.2019

K090077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanička Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 1593 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/199/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom
Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom
podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30 757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.06.2015č. k.: OS Nitra 29OdK/199/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p a ust.
167q ods. 3 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 ako Iná majetková hodnota, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty na predkladanie ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na
majetok:

Iná majetková hodnota:
Popis

číslo

Cenné papiere
71-84
Akcie kmeňové 86-99
listinné na meno V počte
kusov 20

Emitent

Spoluvlastnícky
podiel
SATEC SK a.s. so sídlom Novozámocká 102, 94905 1/1
Nitra, IČO: 36 684 961 , spoločnosť v konkurze OS Nitra
sp. zn. 31K/37/2017

Nominálna
hodnota 1 ks
12412,- Euro

Súpisová
hodnota 1ks
12412,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2019. Vo verejnom ponukovom
konaní je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 29OdK/199/2019- neotvárať", do 23.10.2019 do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 23.10.2019 do 10.00 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) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 23.10.2019 do 10.00 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.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku 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 alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K090078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Laláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 3/166, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/34/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/34/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Podstata

Názov

Druh pozemku Výmera
[m2]

Číslo
parcely

Názov
katastrálneho
územia

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Číslo
listu Súpisová
vlastníctva
hodnota

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všeobecná pozemok
Orná pôda
parcely registra
“C“
Všeobecná pozemok
zastavaná
parcely registra plocha
“C“
nádvorie
Všeobecná pozemok
záhrada
parcely registra
“C“
Podstata

Názov

Všeobecná rodinný dom
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2101

1842/4

Farná

1/1

1203

700,-€

513

1976

Farná

1/1

1029

1.100,-€

1277

1977

Farná

1/1

1029

1.100,-€

Ulica

Súpisné
číslo

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Číslo
listu Súpisová
vlastníctva
hodnota

Farná 279

279

1976

Názov
katastrálneho
územia
Farná

1/1

1029

a

3.500,-€

K090079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krésová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žirany 80, 951 74 Žirany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/27/2014 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/27/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov

Záväzný pokyn Zástupcu veriteľov
dňa 02.09.2019 nám bola doručená Žiadosť o udelenie záväzného pokynu v konkurznom konaní dlžníka: Anna
Krésová, narodená 12.3. 1969, 951 74 Žirany 80 vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp. zn. 31K/27/2014.
V nadväznosti na Vašu žiadosť Vám udeľujeme tento záväzný pokyn:
Zástupca veriteľov spoločnosť Všeobecná úverová banka, a.s. Vám udeľuje záväzný pokyn na predaj
nehnuteľnosti zapísanej v konkurznej podstate dlžníka vykonaním dobrovoľnej dražby v súlade s plánom
speňaženia:
1. Správca speňaží nehnuteľnosť spôsobom podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR v spojení s § 92 ods. 6
posledná veta ZKR – dražbou organizovanou správcom s primeraným použitím ustanovení zákona č.
527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách. Dražobníkom a navrhovateľom dražby bude správca.
2. Správca je povinný určiť miesto, dátum a čas začatia dražby tak, aby nebola obmedzená možnosť účasti
záujemcov o dražbu na dražbe. Správca zároveň vytvorí vhodné podmienky pre prípadných záujemcov
o obhliadku nehnuteľnosti v primeranej lehote pred termínom konania dražby. Správca zabezpečí
zverejnenie oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a na úradnej tabuli obce Branč a Veľký Kýr tak,
aby k zverejneniu došlo najneskôr 14 dní pred konaním dražby.
3. Správcovi budú preplatené náklady spojené s registráciou oznámenia v Notárskom centrálnom registri
dražieb, odmena a náhrada hotových výdavkov notára podľa notárom fakturovanej ceny v zmysle
platného právneho predpisu. Správcovi budú preplatené aj ostatné účelne a nevyhnutne vynaložené
náklady v súvislosti s organizáciou dobrovoľnej dražby spoločne a súhrnne maximálne do výšky 200,- €.
4. Správca bude vychádzať z ceny nehnuteľnosti, ktorá je určená Znaleckým posudkom zo dňa 18.07.2016,
č. 34/2016, vypracovaným znalcom z oboru oceňovanie nehnuteľností. Ďalej bude vychádzať zo súdneho
rozhodnutia – Rozsudku Okresného súdu Nitra zo dňa 29.01.2018, č. k. 23Cbi/43/2016, ktorý nadobudol
právoplatnosť dňa 28.03.2018, ktorým bol ďalej uvedený podiel vylúčený zo súpisu konkurznej podstaty
na základe žaloby manžela úpadkyne (dlžníčky).
5. Miestom vykonania dražby bude notárska kancelária podľa dohody správcu s notárom, ktorý bude
priebeh dražby osvedčovať notárskou zápisnicou.
6. Predmetom dražby bude dom s pozemkami v rozsahu jednej polovice, podľa rozhodnutia súdu.
7. Účastník dražby zloží dražobnú zábezpeku na správcovský účet vo výške 10 % z najnižšieho podania
určeného v tom ktorom kole dražby. Účastník je povinný zložiť dražobnú zábezpeku najneskôr do
otvorenia dražby.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8. Najnižšie podanie: 100 % hodnoty podľa znaleckého posudku s možnosťou znížiť na 90 % hodnoty
predmetu dražby určenej znaleckým posudkom, zaokrúhlené na celé euro nahor.
9. Minimálne prihodenie najnižšieho podania je 500,- €.
10. Opakovaná druhá dražba – správca si vyžiada pokyn od zástupcov veriteľov.
11. Správca ako dražobník v ďalšom postupuje v zmysle platnej legislatívy a vlastného uváženia, aby
predmet dražby bol čo najskôr speňažený s nevyhnutnými nákladmi a s čo najvyššou výťažnosťou.
12. V prípade zmeny vyššie uvedených skutočností, alebo ak bude dražba neúspešná, prípadne ak sa
vyskytnú ďalšie nepredpokladané skutočnosti, správca vyžiada záväzný pokyn od zástupcu veriteľov.
Mgr. Martin Schwirian, Správca rizikových pohľadávok, Všeobecná úverová banka, a.s

K090080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Otília Laláková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Senická 3/166, 946 39 Patince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Alexej Vašek
Sídlo správcu:
Lodná 2A/4657, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/34/2019 S1567
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/34/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

OZNAM SPRÁVCU O ZRUŠENÍ KONKURZU:
Uznesením Okresného súdu NITRA zo dňa 26.04.2019 som bol ustanovený za správcu úpadcu Otília Laláková,
nar. 20.08.1955, bytom: Senická 166/3, 946 39 Patince, /ďalej v texte len „úpadca“/. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 85/2019 dňa 03.05.2019.
Mgr. Alexej Vašek ,ako správca úpadcu: Otília Laláková, nar. 20.08.1955, bytom: Senická 166/3, 946 39 Patince,
sp. zn. 31OdK/34/2019 v zmysle ust. § 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 končí
z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Týmto oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. Alexej Vašek, správca č. S 1567

K090081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Fugliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 85/90, 951 48 Jarok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1987
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/182/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/182/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
P. č. Č. účtu / Kód banky
1.
2901307180/8330

Pohľadávka z účtu
Popis
zrážky zo mzdy úpadcu do vyhlásenia konkurzu (11.09.2019).

Mena Suma Súpisová hodnota
EUR 856,69 856,69

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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01.10.2019
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K090082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Elements Production, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostná 13 / 0, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 940 499
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/27/2017 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/27/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca úpadcu: Elements Production, s. r. o., so sídlom Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 46 940 499, sp.
zn. 32K/27/2017, týmto dopĺňa súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty.

Por. č. Dlžník
Právny dôvod vzniku
Hodnota
230. Všeobecná zdravotná poisťovňa,
a.s.,
Preplatok na zdravotnom poistení, zistený z ročného zúčtovania zdravotného poistenia
krajská pobočka Nitra
za rok 2018
205,73 EUR
Mostná 58, P.O.Box 11 B
949 01 Nitra 1

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

K090083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drugda Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žitavská 173 / 15, 951 97 Žitavany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1941
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/130/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/130/2019
Druh podania:
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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Správca Mgr. Erik Štorek úpadcu: Dezider Drugda, nar. 07.02.1941, bytom Žitavská 173/15, 951 97 Žitavany, sp.
zn.: 31OdK/130/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

Typ majetku Podstata

Názov

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

Súpisová
hodnota
[EUR]

Dôvod
zápisu

450,-EUR

§ 167h
ods. 1
ZKR

Podmienky ponukového konania

Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:
·

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 31OdK/130/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

·

Každý záujemca je povinní zložiť na číslo účtu IBAN: SK26 0900 0000 0051 6103 2460, zálohu vo výške
100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje
obchodné meno a spisovú značku 31OdK/130/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko a
spisovú značku 31OdK/130/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.

·

Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.

·

Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a
označenie zápisu v príslušnom registri.

·

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy
tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

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

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. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.

·

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná
a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 15 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia
výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania.

·

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0950 183 264 alebo
e-mailom: storek.spravca@gmail.com.

V Nových Zámkoch dňa 04.10.2019
Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Dezider Drugda

K090084
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:
Súpis všeobecnej podstaty
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Správca konkurznej podstaty 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 týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ
majetku

Hnuteľná
vec

Podstata

Všeobecná
podstata

Súpisová hodnota
[EUR]

Názov

Osobné motorové vozidlo
OPEL VECTRA B, 1.8
Benzín
R.v.: 1997
250,- EUR
Farba: Modrá metalíza
Výkon: 85 kW
Stav tachometra: 234 325
km

Dôvod
zapísania

§ 167h ods. 1

Stav

Zabezpečenie Deň zápisu

Nepojazdné Nie

04.10.2019

V Nových Zámkoch dňa 4.10.2019
Mgr. Erik Štorek, Správca

K090085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Petra Bódiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 1077 / 57, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.10.1989
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/148/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/148/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Petra Bódiová, nar. 20.10.1989, Hlboká 1077/57, 949 01
Nitra – Čermáň, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,
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K090086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Ladislav Farkaš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky ., 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.06.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/167/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Ladislav Farkaš, nar. 24.06.1973, Cisárska Bašta 2, 940 01
Nové Zámky, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K090087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zsolt Klimáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moča 123, 946 37 Moča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/169/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Zsolt Klimáček, nar. 03.09.1982, 946 37 Moča 123, týmto
oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je možné skladať kauciu za
účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
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Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K090088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jana Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 224/7, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/163/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/163/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na skladanie kaucie
Správcovský dom, k.s., so sídlom Stummerova 1553/47, Topoľčany, IČO: 47236329, zapísaný v zozname
správcov MS SR pod č. 1820 ako správca úpadcu: Jana Danielová, nar. 20.04.1979, Sládkovičova 224/7, 941
31 Dvory nad Žitavou, týmto oznamujem v súlade s § 32 ods.7 písm. b. ZKR číslo bankového účtu, na ktorý je
možné skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok.
Číslo účtu pre vloženie kaucie: SK9102000000002962011455 vedený vo VÚB, a.s.
Poučenie: Kaucia sa vkladá vo výške 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok jako
variabilného symbolu. Kauciu možné zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia, má popierajúci veriteľ právo
na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Správcovský

dom,

k.s.,

K090089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca úpadcu
Hoeckle s.r.o., so sídlom Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov, IČO: 36 561 380, zverejňuje aktualizáciu súpisu
všeobecnej podstaty úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 199/2017 zo dňa 18.10.2017
(K032758) a v Obchodnom vestníku č. 197/2018 zo dňa 11.10.2018 (K076781), to v rozsahu súpisovej hodnoty
a bližšie špecifikácie nižšie uvedených súpisových zložiek :
Peňažné pohľadávky:
Meno
a
Poradové
priezvisko/ Dlžník - ulica, Dlžník
číslo
názov
číslo
mesto
pohľadávky
dlžníka

2

GA
s.r.o.

metal

3

Hoeckle
GmbH

Gfäll 170

4

Eberhard
Hoeckle
GmbH

Karl-Jaggy-str.
144
Mossingen

Parková 761/7 Galanta

- Dlžník Dlžník
- PSČ Štát

Slovenská
924 01 republika

Langenegg 6941

Rakúsko

Spolková
republika
Nemecko

- Dlžník Suma
Právny
Mena
Faktúra č.
- IČO v €
dôvod vzniku
1
pohľadávka z
50 494 060,80
obchodného
147
€
EUR styku
2017004
170011;
170012;
170013;
170014;
170015;
117
pohľadávka z 170018;
749,64
obchodného 170017;
€
EUR styku
170019
2017013;
2017011;
2017010;
58
pohľadávka z 2017012;
410,00
obchodného 2017014;
€
EUR styku
2017015

Súpisová
hodnota v
€

1,00 €

1,00 €

1,00 €

Predmetné zverejnenie zároveň v celom rozsahu daných súpisových zložiek nahrádza doterajšie zverejnenia
v Obchodnom vestníku.
LawService Recovery, k.s., správca

K090090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Edita Rikkoňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. Ľ. Štúra 2442 / 20, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1980
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/125/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/125/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Edita Rikkoňová, nar. 22.04.1980, Ľ. Štúra 2442/20, 934 01 Levice
Spisová značka správcu: 31OdK/125/2019 S1820

Spisová značka súdu: 31OdK/125/2019

Veriteľ: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, Bratislava, IČO: 36284831
Označenie pohľadávky:
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- Prihláška pohľadávok označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásených pohľadávok por. č. 1. S prílohami:
- 1.
- 2.

9,03 EUR
96,38 EUR

Prihláška doručená:
- elektronicky dňa 23.09.2019 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K090091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Pobuda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Vozokany 31, 951 82 Veľké Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 953 811
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/146/2019 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávok do zoznamu pohľadávok
Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Mgr. Stanislav Pobuda, nar. 25.06.1985, bytom 951 82 Veľké
Vozokany 31, podnikajúci pod obchodným menom: Stanislav Pobuda, s miestom podnikania 951 82 Veľké
Vozokany 31, IČO: 47 953 811, oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“), že po
základnej prihlasovacej lehote bola správcovi doručená nasledovná súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok.
Dňa 02.10.2019 - veriteľ OTP Banka Slovensko, a.s., Bratislava, pohľadávky v celkovej sume 10.025,60 EUR.
Pohľadávky pod por. č. 4 a 5 boli zapísané do zoznamu pohľadávok v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR.
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K090092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Takács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 4174/30, 940 02 Nové Z8mky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/128/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/128/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Mária Budniková-správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Takács, nar.17 .09.1973, bytom SNP 4174/30,
940 02 Nové Zámky, zastúpený Centrom právnej pomoci- Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra ,
týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k Návrhu na vyhlásenie konkurzu podľa štvrtej
časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Ing. Mária Budniková, správca dlžníka Tomáš Takács, nar.17 .09.1973, bytom SNP 4174/30, 940 02 Nové
Zámky po zistení, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu v zmysle ustanovenia §167v
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Tomáš Takács, nar.17 .09.1973, bytom SNP 4174/30, 940 02 Nové Zámky končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Tomáš Takács, nar.17 .09.1973, bytom SNP 4174/30,
940 02 Nové Zámky v zmysle § 167 v ods. 1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
zrušuje.
Ing. Mária Budniková

K090093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Blanár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurany 942 01, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/207/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Ľuboš Blanár,
nar. 10.01.1953, bytom 942 01 Šurany v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Šturová 21, 949 01 Nitra, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 09:00 – 12:00, 12:30 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Nitre, dňa 04.10.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K090094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Petrasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínov ., 937 01 Kukučínov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/114/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/114/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po upylnutí základnej prihlasovacej lehoty!
Správca: Správcovský dom, k. s., Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, IČO: 47 236 329, zapísaný
v zozname správcov MS SR pod č. S 1571
Úpadca: Silvia Petrasová, nar. 16.10.1975, bytom 937 01 Kukučínov
Spisová značka správcu: 32OdK/114/2019 S1820

Spisová značka súdu: 32OdK/114/2019

Veriteľ: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 48191515
Označenie pohľadávky:
- Prihláška pohľadávky označená veriteľom poradovým číslom 1.
Suma prihlásenej pohľadávky por. č. 1.:
- 1.

589,54 EUR

Prihláška doručená:
- poštou dňa 03.10.2019 o 11:00 h.
Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty!

Správcovský dom, k.s., Správca

K090095
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Blanár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurany 942 01, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/207/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/207/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ľuboš Blanár, nar. 10.01.1953, bytom 942 01 Šurany (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením
Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32OdK/207/2019 zo dňa 17.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č. 184/2019
zo dňa 24.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
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vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Fadi Fardous,
Štúrova 21, 949 01 Nitra, Slovenská republika, k číslu konania 32OdK/207/2019. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54
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Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ľuboš Blanár, nar. 10.01.1953, bytom 942 01 Šurany (hereinafter referred to as
"debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the District Court Nitra, No.
32OdK/207/2019 dated on 17th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate.
This resolution of the District Court Nitra was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 184/2019 on
24th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Fadi Fardous, Štúrova č. 21, 949 01 Nitra, Slovak republik, to the No. 32OdK/207/2019. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
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announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Nitre, dňa 04.10.2019
In Nitra, on 4th of October 2019
JUDr. Fadi Fardous, správca
JUDr. Fadi Fardous, trustee

K090096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Blanár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šurany 942 01, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/207/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/207/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Ľuboš Blanár,
nar. 10.01.1953, bytom 942 01 Šurany v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, sp. zn.
32OdK/207/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky IBAN č. SK18 1111 0000 0010 5869 3000, vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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 Nitre, dňa 04.10.2019
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JUDr. Fadi Fardous, správca

K090097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Král Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 4344 / 13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/128/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/128/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Luboš Král, nar. 07.07.1974, bytom Nové Zámky, Gogoľova č.
4344/13, týmto zverejňuje súpis všeobecnej podstaty nasledovne:
Typ majetku

Podstata

Hnuteľná vec

Všeobecná
podstata

Peňažná
pohľadávka

Všeobecná
podstata

Súpisová
hodnota
[EUR]

Názov
Osobné motorové vozidlo OPEL ZAFIRA A
R.v.: 2000 Výkon: 60kW Stav tachometra:
nezistiteľný
Pohľadávka priznaná platobným rozkazom
vydaným Okresným súdom Nitra sp. zn.
29Zm/139/2007 zo dňa 06.12.2007

Dôvod
zápisu

Stav

Deň zápisu Zabezpečenie

150,- EUR

§ 167h
ods. 1

Nepojazdné 04.10.2019 Nie

7594,24 EUR

§ 167h
ods. 1

05.10.2019 Nie

V Nových Zámkoch dňa 5.10.2019
Mgr. Erik Štorek, správca

K090098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Onódy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 225/11, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/136/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/136/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Peter Onódy, nar. 09.06.1979,
bytom Novozámocká 225/11, 941 23 Andovce (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR
zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
a informácií poskytnutých Dlžníkom na osobnom rokovaní dňa 19.08.2019, nebola zistenia existencia žiadneho
hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h ZoKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 04.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Onódy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 225/11, 941 23 Andovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/136/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/136/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Peter Onódy, nar.
09.06.1979, bytom Novozámocká 225/11, 941 23 Andovce (ďalej len „dlžník“), v súvislosti so súpisom majetku
konkurznej podstaty podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka
postupom podľa ust. § 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do
súpisu majetku konkurznej podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „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.“
S ohľadom na uvedené týmto 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 najneskôr do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 04.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pásztorová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1126/42, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/132/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/132/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

399

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Magdaléna Pásztorová, nar. 05.10.1963, bytom Sládkovičova
1126/42, 937 01 Želiezovce, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K090101
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, správca dlžníka: Štefan Bihari, nar. 13.08.1956,
bytom Borová 6, 949 01 Nitra (ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis
majetku všeobecnej podstaty nasledovne.
Na základe preskúmania pomerov Dlžníka v súlade s ust. § 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
a informácií poskytnutých Dlžníkom na osobnom rokovaní dňa 30.08.2019 a dňa 26.09.2019, nebola zistenia
existencia žiadneho hnuteľného alebo nehnuteľného majetku, ktorý by podliehal konkurzu v zmysle ust. § 167h
ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.
V Nitre dňa 04.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090102
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:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
JUDr. Roman Nagy, so sídlom Akademická 4, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka: Štefan Bihari, nar.
13.08.1956, bytom Borová 6, 949 01 Nitra (ďalej len „dlžník“), v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty
podľa ust. § 167j ods. 1 ZoKR oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka postupom podľa ust. § 166i
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ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Podľa ust. § 166i ods. 2 ZoKR: „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.“
S ohľadom na uvedené týmto 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 najneskôr do 30 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 04.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hayden Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany ., 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/26/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/26/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku č. 1 zaradeného do súpisu majetku všeobecnej podstaty:

1. Mobilný telefón, značka: LENOVO, model: S1La40, farba: biela, miera opotrebovanosti vysoká; mobilný telefón
má poškodený display, poškodený vstup na nabíjanie (mobil nie je možné nabiť), výrazne obitý zo všetkých strán,
k mobilu je neoriginálna nabíjačka, majetok zapísaný do súpisu dňa 22.6.2019 a to z dôvodu, že tento majetok
podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu v zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, hodnota majetku bola správcom určená v zmysle ust. § 167j ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojitosti s ust. § 77 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii na sumu 30 €

Majetok vylúčený zo súpisu dňa 20.9.2019 a to z dôvodu, že majetok speňažovaný v súlade s ust. § 167p
ZKR prestal podiehať konkurzu nakoľko sa ho nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole a
zároveň o tento majetok neprejavil v zákonnej lehote záujem žiaden z prihlásených veriteľov.

Tomáš Timoranský, správca

K090104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lajda Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradská 931 / 1, 951 12 Ivanka pri Nitre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1986
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/109/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/109/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Lajda, nar. 19.12.1986, bytom Vinohradská 931/1, 951 12 Ivanka
pri Nitre v súlade s ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 3. kolo
ponukového konania na predaj majetku – mobilného telefónu zo všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja je nasledovný hnuteľný majetok dlžníka a to:

mobilný telefón, SAMSUNG GALAXY J5 (2017), výrobné číslo: SM-J530F/DS, miera opotrebovanosti bežné
opotrebenie; farba: Blue Silver, mobilný telefón sa nachádza v kancelárii správcu

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 28OdK/109/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu:, Mgr. Tomáš
Timoranský, správca, Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky.

Lehota na podávanie ponúk správcovi je určená do 30.10.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť doručená v slovenskom jazyku a musí obsahovať minimálne tieto
náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
-

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra

Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt
a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) Identifikáciu predmetu ponukového konania, ktorého sa ponuka týka a navrhovanú cenu za konkrétny
predmet ponukového konania
c.) Záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom
d) V prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu
spôsobom uvedeným vo výpise z Obchodného registra
e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania a v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

Najnižšia suma ponúknutej ceny za predmet predaja je určená na 40 €. Správca vyhodnotí ponuky
záujemcov o kúpu a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku s najvyššou ponúknutou cenou za predmet
ponukového konania. Správca vyhodnotí ponuky záujemcov a za víťaznú ponuku vyhodnotí správca ponuku
s najvyššou ponúknutou cenou za predmet ponukového konania.

V lehote na predkladanie ponúk musí záujemca (predkladateľ ponuky) zložiť v plnom rozsahu zálohu na
celú ponúknutú cenu za predmet ponukového konania, inak sa na ponuku neprihliadne.

Záloha na ponúknutú cenu za predmet ponukového konania musí byť v uvedenej lehote pripísaná na
nasledovný bankový účet a to:
·

na účet vedený v banke Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK12 0900 0000 0051 4677 6525,
variabilný symbol: 001

Zložená záloha úspešného záujemcu sa v plnom rozsahu započíta na cenu predmetu prevodu.

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 7 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom na
účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy tento
neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

Správca vyhodnotí ako víťaznú ponuku takého záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu cenu.

Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

Správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná a vyzve víťazného
záujemcu, aby v lehote do 10 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia výzvy na uzavretie
zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania.

Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s úspešným
záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu ponukového
konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Všetky náklady súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového kola bude znášať úspešný
záujemca ponukového konania.

Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – hnuteľný majetok tak „ako stojí a leží“.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak Správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak Správca odmietne všetky ponuky,
alebo ak Správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného ponukového konania
zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na tomto ponukovom konaní.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0911 133 046

Mgr. Tomáš Timoranský, správca

K090105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králiková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňová 7, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/282/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/282/2019
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"
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Eva Králiková, nar.: 22.08.1976, trvale bytom Bešeňová 7, 034 83 Liptovská Teplá (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Žilina dňa 10.09.2019, sp. zn.
9OdK/282/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730,
02601 Dolný Kubín, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Eva Králiková, born on 22.08.1976, with permanent address at Bešeňová 7, 034 83 Liptovská
Teplá (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Žilina
of 10.09.2019, ref. No. 9OdK/282/2019 published in the Commercial report No. 178/2019 of 16.09.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 1730, 02601
Dolný Kubín, ref. No. of trustee: S1731 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

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

405

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Dolný Kubín, dňa 18.09.2019
Dolný Kubín, on 18.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králiková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňová 7, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/282/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/282/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Eva Králiková, nar. 22.08.1976, trvale bytom Bešeňová 7, 034 83 Liptovská Teplá (ďalej len
„Dlžník“), oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v
správcovskej kancelárii na adrese: Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín v pracovných dňoch počas úradných
hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králiková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňová 7, 034 83 Liptovská Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/282/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/282/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’)
správca dlžníka Eva Králiková, nar. 22.08.1976, trvale bytom Bešeňová 7, 034 83 Liptovská Teplá (ďalej len
„Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32
ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie
pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a
to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cigánik Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Borová 3345 / 38, 010 07 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1957
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/171/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/171/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Peter Cigánik, nar. 23.06.1957, bytom Borová 3345/38, 010 07 Žilina (ďalej len „Dlžník“)
vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov II. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 129/2019 zo dňa
08.07.2019 (K058130).
Pozemky:
Druh

Výmera
v m2
Zastavané plochy a 169
nádvoria
Zastavané
plochy 34
a nádvoria
Zastavané plochy a 76
nádvoria
Zastavané plochy a 41
nádvoria
Záhrady
179
Záhrady

185

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie
Svederník Svederník

LV Parcelné
č.
č.
168 230

Spoluvlastnícky
Dlžníka
1/12

podiel Súpisová
hodnota
493,- €

Svederník Svederník

168 231

1/12

99,- €

Svederník Svederník

168 232

1/12

221,- €

Svederník Svederník

168 233

1/12

120,- €

Svederník Svederník

168 234

1/12

448,- €

Svederník Svederník

168 235

1/12

463,- €

Stavba:
Popis Štát

Obec

Ulica

Katastrálne

LV

Parcelné

Spoluvlastnícky

podiel Súpisné

Súpisová

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

409

Obchodný vestník 195/2019

Dom Slovenská
republika

Konkurzy a reštrukturalizácie

územie
Svederník neuvedené Svederník

č.
č.
169 231

Dlžníka
1/6

Deň vydania: 09.10.2019
č.
130

hodnota
900,- €

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností. Predmetom verejného ponukového konania sú Nehnuteľnosti, a to
ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so správcom e-mailom na adrese:
lsrecovery@lawservice.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – PETER CIGÁNIK – NEHNUTEĽNOSTI LV č. 168
a LV č. 169 - NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym
dňom o 15:00 hod. V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa
koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia
lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca
takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné
vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za
Nehnuteľnosti LV č. 168 a LV č. 169 - Peter Cigánik“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
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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otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K090109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šebeňová Terézia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 793/47, 014 01 Bytča - Veľká Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1987
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/218/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/218/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Terézia Šebeňová, nar. 26.03.1987, trvale Rázusova 793/47, 014 01 Bytča - Veľká Bytča (ďalej
len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo
dňa 30.08.2019 (K076348).
Hnuteľná vec:
Číslo
Popis
Počet Výrobné číslo
Evidenčné Rok
Stav
Spoluvlastnícky
položky
ks
číslo
výroby opotrebovanosti podiel dlžníka
1
Osobné
motorové 1
WVWZZZ6NZVW100420 BY508AX
1996
používaný
1/1
vozidlo
zn.
VOLKSWAGEN Polo

Súpisová
hodnota v €
300,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: lsrecovery@lawservice.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Terézia Šebeňová – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
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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záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín) a súčasne s ponukou
musí záujemca zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK74 0900 0000 0050
5876 4399, BIC: BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení
zálohy na účet uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové
vozidlo - Terézia Šebeňová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet
Správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena
nebude v tejto lehote pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná
ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K090110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.I.B., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 303
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

412

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Spisová značka správcovského spisu: 9K/8/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/8/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: B.I.B., spol. s.r.o., so sídlom ul. A. Kmeťa
3, 010 01 Žilina, IČO: 31 605 303, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.
1849/L, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu úpadcu vedeného pod sp. zn.
9K/8/2019 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Revolučná 10, 010 01 Žilina, a to každý pracovný deň
v úradných hodinách od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977 alebo prostredníctvom e-mailu:
zilina@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.

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

K090111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.I.B., spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 605 303
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/8/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/8/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
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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HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája
2015, ako správca úpadcu: B.I.B., spol. s.r.o., so sídlom ul. A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 605 303 (ďalej len
„Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 9K/8/2019 zo dňa 27.09.2019 (ďalej
len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R KONKURZY
A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of the debtor: B.I.B., spol. s.r.o., so sídlom ul. A. Kmeťa 3, 010 01 Žilina, IČO:
31 605 303 (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Žilina,
proc. no: 9K/8/2019, dated as of September 27, 2019 (hereinafter the “Resolution”) bankruptcy on the Debtor´s
estate was declared and the insolvency practitioner I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. was
appointed.
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1

IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi - Úpadca (uvedenému v bode 2 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu
uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Úpadcovi.
Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any
claims you have against the debtor, as set out below.
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You do not need to lodge your claims individually.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(in English, see Annex 2)
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského 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 (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member 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 (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
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.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
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 insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the
following
website
of
the
European
e-Justice
Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
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Náležitosti prejednávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 Názov (ak je Dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba) / Name (if the debtor is a company or a legal
person): B.I.B., spol. s.r.o.
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 31 605 303
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: ul. A. Kmeťa 3
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 010 01 Žilina
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika
2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE
3. THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency proceedings
opened with regard to the debtor: Konkurz / Bankruptcy
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 04.10.2019 / October 4, 2019
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Žilina / District court Žilina
2.3.2. Adresa / Adress: Hviezdoslavova ul. 28
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 010 59 Žilina
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 9K/8/2019
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Revolučná 10
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 010 01 Žilina
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: zilina@irkr.sk
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
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3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
3.

BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS

The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.
4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): zilina@irkr.sk a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú
v bode 3).
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.
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.
4.

MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED

By email (to the following email address): zilina@irkr.sk and simultaneously, but compulsorily by post (to
the postal address indicated under point (3).
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.
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.
5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 18.11.2019.
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
5.

TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

Claims shall be lodged at the latest: November 18, 2019
The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration
period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
· Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
· Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas
celého konania.
· Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa
bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.
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
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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.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN
POINT 5
· You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or
admission) of your claim.
· You will lose your right to vote in any decision making process or at meetings of creditors occuring before
the submission of your claim.
· Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in
point 5 are not taken into account and the claim is considered as unsecured.
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 cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The insolvency practitioner 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.
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7.

OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ
VECNÝM PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5,
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.
Rovnakým spôsobom ako je popísaný v bode 4 tejto výzvy 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.
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
·
·
·

you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
you need to lodge your claims in the time period indicated in point 5,
you must indicate the amount up to which the claims are secured.

Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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claim is secured by the security right related to the property of debtor.
9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9.

FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR

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 Žiline dňa 04.10.2019
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca / insolvency practitioner

K090112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králiková Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holubyho 52/10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/173/2019 S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/173/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Názov Byt Typ Byt/nebytový priestor Stav Zaradený do súpisu Súpisová hodnota 9 000,00 € Výška výťažku zo
speňaženia Zaradenie do podstaty Všeobecná podstata Ulica, číslo súpisné/orientačné 223/1 Číslo bytu a
poschodia 13, 4 Obec, PSČ Klenovec, 98055 Štát Slovensko Podiel na spoločných častiach 4490/133180 Názov
katastrálneho územia Klenovec Číslo listu vlastníctva 712 Číslo parcely 371/10 Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/2
Dátum zapísania 3.10.2019 Dôvod zapísania Majetok podliehajúci konkurzu
Typ majetku
Byt a nebytový
priestor

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
Byt

Súpisová hodnota
[EUR]
9000.00

Výťažok zo speňaženia
[EUR]

Stav

Majetok tretej
osoby

Zabezpečenie
Nie

K090113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kaper
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lopušná 96, 023 36 Lopušné Pažite
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/314/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/314/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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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 Ľubomír Kaper, nar. 27.02.1980, Lopušná 96, 023 36 Lopušné Pažite 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

K090114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Bočko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 895/3, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/309/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/309/2018
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 Roman Bočko, nar. 21.05.1975, SNP 895/3, 014 01 Bytča 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

K090115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca úpadcu I electro s.r.o.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206d
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom
do 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1
ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2,
851 04 Bratislava, IČO: 35 937 874, doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. v zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
3379
75,28
3378
75,28
3377
75,28
3376
75,28
3375
75,28

K090116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Danišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svederník 99, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/256/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/256/2018
Druh podania:
Oznam o 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 Gabriela Danišová, nar. 31.01.1974, Svederník 99, 013 32 Svederník 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

K090117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ottó Kovács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 4742/23, 036 01 Martin - Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/127/2019 S619
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
7OdK/127/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca majetku konkurznej podstaty dlžníka: Ottó Kovács, nar. 23.06.1952, trvale
bytom Timravy 4742/23, 036 01 Martin – Podháj týmto, v súlade s ustanovením § 167n ods.1 v spojení
s ustanovením § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie
majetku dlžníka, 1.kolo:
Predmet ponukového konania:
Nehnuteľný majetok dlžníka, zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty, zverejnený v Obchodnom
vestníku 127/2019 s dňom vydania 03.07.2019, pod K057279, ktorý sa speňažuje samostatne po zložkách za
nasledovných podmienok:
súpisová zložka majetku č.1:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3129, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 927/2 o výmere
10822 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:1352,75 m2, najnižšie podanie
4EUR za 1m2,

súpisová zložka majetku č.2:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3130, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo:1540/3 o výmere 867
m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:108,37 m2, najnižšie podanie
neurčené,

súpisová zložka majetku č.3:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3130, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/18 o výmere
6596 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:824,50 m2, najnižšie podanie 4EUR
za 1m2,

súpisová zložka majetku č.4:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.3130, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/31 o výmere
3625 m2, druh pozemku: orná pôda, spoluvlastnícky podiel: 1/8, t.j.:453,12 m2, najnižšie podanie 4EUR
za 1m2,

súpisová zložka majetku č.5:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.935, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/37 o výmere
842 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/244, t.j.: 3,45 m2,
najnižšie podanie neurčené,

súpisová zložka majetku č.6:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.671, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1535 o výmere 6704
m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/264, t.j.:25 m2,najnižšie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podanie neurčené,
súpisová zložka majetku č.7:
·

nehnuteľnosť- pozemok, zapísaná na LV č.866, obec Hurbanovo, katastrálne územie Hurbanovo, okres
Komárno, parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu, parcelné číslo: 1545/33 o výmere
4258 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel: 1/248, t.j.: 17,16 m2,
najnižšie podanie neurčené.

Podmienky ponukového konania:
Záväzná ponuka záujemcu o kúpu nehnuteľností v ponukovom konaní spolu so špecifikáciou predmetu kúpy,
musí byť správcovi doručená poštou v zalepenej obálke s označením: „KONKURZ, sp. zn.: 7OdK/127/2019 PONUKOVÉ KONANIE“, na adresu kancelárie správcu: Dončova 13, 034 01 Ružomberok.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Dňom
zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Každý záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.
Návrh záväznej ponuky musí obsahovať:
-presné identifikačné údaje záujemcu (fyzická osoba je povinná priložiť fotokópiu občianskeho preukazu,
právnická osoba je povinná priložiť výpis z obchodného registra), ponúknutú kúpnu cenu za predmet ponukového
konania, doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., IBAN: SK40 0200 0000 0002 1774 4342,VS 071272019, najneskôr do
ukončenia lehoty na predkladanie ponúk.
Na ponuky doručené po lehote, správca nebude prihliadať ako aj na ponuky, ktoré neobsahujú určené najnižšie
podanie kúpnej ceny.
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade s ustanovením § 167p ZKR do 15 dní od uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk. Rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie rozhodne
žreb správcu. Víťazom ponukového konania sa stane záujemca s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou, s ktorým
správca do 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania uzatvorí kúpnu zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu ponukového konania. Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania predložené ponuky
s neúmerne nízkou cenou, resp. s cenou nižšou ako je najnižšie určené podanie.
Náklady, správne poplatky súvisiace s prevodom vlastníckeho práva k predmetu ponukového konania je povinný
znášať víťaz ponukového konania. Neúspešným záujemcom správca v lehote 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania, vráti nimi zložené zálohy kúpnej ceny.
V prípade, ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu so správcom, znáša zmluvnú pokutu vo výške 10%
z kúpnej ceny, ktorú sám ponúkol.

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca
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K090118
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malatínová Zděnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca , so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, správca úpadcu Zděnka
Malatínová, bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod
sp. zn. 6K/1/2017 zverejňuje v súlade s ustanovením § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. doplnenie súpisu
všeobecnej
podstaty
Úpadcu
ktoré
znie
nasledovne:
- mzda a dôchodov v rozsahu v akom podlieha konkurznému konaniu vo výške 1.783,20 €

K090119
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: UNIMONT Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 429 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Lenka Maďarova
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/12/2015/S1448
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/12/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA - PREDAJ PODNIKU
JUDr. Lenka Maďarová, so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom: Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO:
36 429 325, sp.zn. správc.spisu: 3K/12/2015/S1448, týmto na základe záväzného pokynu uloženého zástupcom
veriteľov Slovenská konsolidačná, a.s.,
vyhlasujem 1. kolo verejné ponukové konanie na speňaženie pohľadávok úpadcu, zverejnených v OV č.
50/2017 dňa 13.03.2017 pod por. č. 1 - 41, s výnimkou pohľadávok pod por.č. 2 – 3 (obec Liptovský Ondrej),
por.č. 6 (Sporting Slovakia, s.r.o.), 7 (XENEX, s.r.o., 3 – 12 (JK Logistics s.r.o.), ktoré zanikli splnením, príp.
zápočtom v konkurze.
Podmienky verejného ponukového konania (VPK):
1. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „UNIMONT – ZÁVÄZNÁ
PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou alebo osobne v úradných hodinách na adresu kancelárie správcu:
JUDr. Lenka Maďarová, Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, a to v lehote 15 dní od uverejnenia oznámenia
o vyhlásení VPK v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
2. Pohľadávky úpadcu sa postupujú ako celok – súbor pohľadávok, s výnimkou už speňažených
pohľadávok.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku na celý súbor pohľadávok. V prípade viacerých ponúk,
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého
záujemcu sa neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať, inak je správca oprávnený ju odmietnuť:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým a e-mailovým kontaktom,
b) Výšku ponúkanej odplaty za postúpenie súboru pohľadávok úpadcu.
c) Vyhlásenia záujemcu:
- že predložená ponuka je záväzná;
- že ponúkaná odplata je splatná pred podpisom zmluvy o postúpení pohľadávok na výzvu správcu;
- že záujemca súhlasí s podmienky zmluvy o postúpení pohľadávok vyhotovenej správcom;
- že záujemca neeviduje voči úpadcovi pohľadávky spôsobilé na započítanie.
5. Prijatá bude ponuka záujemcu s najvyššou ponúkanou odplatou za súbor pohľadávok po udelení
súhlasu zástupcom veriteľov. Po udelení súhlasu zástupcom veriteľom, správca uzatvorí s úspešným
záujemcom zmluvu.
6. Správca neručí za vymožiteľnosť súboru pohľadávok úpadcu.
7. Správca ako aj zástupca veriteľov si vyhradzujú právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky
ponuky.
8. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať telefonicky na tel.č.: 0907 479 599, príp. cez email: lenka@madarova.sk.
V Žiline dňa 03.10.2019

K090120
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Malatínová Zděnka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Ďurana, PhD.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 6K/1/2017 S1320
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
6K/1/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marian Ďurana, PhD. - správca , so sídlom kancelárie Tajovského 5, 010 01 Žilina, správca úpadcu Zděnka
Malatínová, bytom Ružová 2670/10, 038 61 Vrútky, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Žilina pod sp. zn. 6K/1/2017 zverejňuje v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. zverejňuje
návrh rozvrhu výťažku
Majetok zaradený do súpisu všeobecnej podstaty
Všeobecnú podstatu tvoria
a. peňažné prostriedky na účte v banke vo výške 145,56 €
b. majetok podliehajúci konkurzu predstavujúci príjmy úpadcu v rozsahu, v akom môžu byť postihnuté
exekúciou. Výška sumy zrazenej zo mzdy predstavovala sumu vo výške 6.259,61 €;
c. nevyúčtovaný a nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo
výške 663,88 €
Spolu výťažok zo speňaženia 7.069,05 €
Celková suma pohľadávok proti podstate predstavuje sumu 1124,46 €
Celková suma prihlásených pohľadávok veriteľov proti všeobecnej podstate je 16.596,01 €, čo pri sume určenej
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na uspokojenie vo výške 5.944,59 € predstavuje uspokojenie na úrovni 35,81 % na každú prihlásenú a zistenú
pohľadávku, čo do výšky, právneho dôvodu a poradia.
Pre jednotlivých veriteľov preto navrhujem nasledovný rozvrh výťažku
Zistené
celková
suma

Veriteľ:

1
2
3a
až
3b
4
5

BNP Paribas Persobnal Finance SA, konajúca na území slovenska
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL FINACE SA, pobočka zahraničenj 1.057,61 €
banky, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava
Poštová banka, a.s., IČO: 31 340 890, so sídlom Dvořákovo nábrežie 4, 81102
6.612,84 €
Bratislava, Slovenská republika
Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom Tomašiková 48, 832 37
1.816,83 €
Bratislava, Slovenská republika
BENTCONT COLLECTION, a.s., IČO: 47 967 692, so sídlom Vajnorská 100/A, 831
4.731,67 €
04 Bratislava, Slovenská republika
PROFI CREDIT s.r.o., IČO: 35 792 752, so sídlom Pribinova 25, 824 96
2.377,06 €
Bratislava, Slovenská republika

pomer
Rozsah
uspokojenia v % uspokojenia
35,82 %

378,83 €

35,82 %

2.368,72 €

35,82 %

650,79 €

35,82 %

1694,88 €

35,82 %

851,46 €

V súlade s ustanovením § 97 a 101 ZKR, Vás žiadam ako príslušný orgán v zmysle ustanovenia § 82 ZKR o
schválenie návrhu rozvrhu výťažku v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto návrhu alebo v tej istej lehote vzniesli
odôvodnené námietky.

K090121
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Žuffa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 452/35, 027 43 Nižná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1978
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/238/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Martin Žuffa, nar. 20.04.1978, trvale bytom
Štúrova 452/35, 027 43 Nižná, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Žuffa, s miestom podnikania
Štúrova 452, 027 43 Nižná, IČO: 40 608 697 v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn.
7OdK/238/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané
nasledovné pohľadávky:
Veriteľ

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

LEŠKO, spol. s r.o.
Krásna Hôrka – Staničná 189, 027 44 Tvrdošín

5 254,11 EUR

5/1

V Čadci, dňa 03.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca
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K090122
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beňová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčméryho 149/26D, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/102/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/102/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty úpadcu: Eva Beňová, nar. 27.08.1967, trvale bytom
Krčméryho 149/26 D, 038 21 Mošovce, týmto v súlade s ust. § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku.
V Ružomberku dňa 04.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090123
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vernárska 387, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1957
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/192/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/192/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 02601 Dolný Kubín, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’),
správca dlžníka: Vojtech Čonka, nar. 06.06.1957, trvale bytom Vernárska 387, 032 61 Važec, týmto v súlade
s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa 25.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Stredoslovenská energetika, a.s. 51865 467 Pri Rajčianke 8591/4B Žilina 01047 Slovenská republika 335,15 €

Insolvency services, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090124
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Katrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žigmunda Silbigera 6007/20, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1985
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/249/2019 - S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/249/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka majetku č. 1 - peňažná pohľadávka
Dlžník: Okresný súd Žilina , Hviezdoslavova 28, 010 59 Žilina , IČO : 00165859
Právny dôvod vzniku: preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti
Celková suma: 500,00
Mena: EUR
Súpisová hodnota majetku: 500,00 EUR
Deň zápisu : 16. 8. 2019
Dôvod zápisu : § 167 h) ods. 1 ZKR

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

K090125
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Burian Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
29.augusta 73/99, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.9.1973
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/152/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/152/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 23.7.2018 bol v OV 140/2018 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Jozef Burian, 29. augusta 73/99, 038
52
Sučany
pod
č.k.
2OdK/152/2018.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 14.7.2018 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa
30.9.2018 dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Jozef Burian, 29.
augusta 73/99, 038 52 Sučany, pod č.k. 2OdK/152/2018 ruší.

K090126
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Koňařík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 013 32 Svederník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 437 116
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/30/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/30/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka:Ivan Koňařík, nar. 04.10.1977, bytom 013 32 Svederník, adresa na
doručovanie Keblov 61, 013 32 Svederník, do 06.12.2018 podnikajúceho pod obchodným menom Ivan
Koňařík, s miestom podnikania Keblov 54, 013 32 Svederník - Zarieč, IČO: 40 437 116 (do 28.11.2002 IČO:
34 350 977) (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 1OdK/30/2019v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 75/2019 zo dňa 16.04.2019:
hodnota
obchodného
podielu

popis

mena právny dôvod vzniku

obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania v
obchodnej spoločnosti BUTRUS TRANS, s.r.o., so
5.000,00
sídlom: Zárieč - Keblov 61, 013 32 Svederník, IČO: 47
512 199

EUR

spoluvl.
podiel

§148
ods.
2
Obchodného
zákonníka - Dlžník je jediným
1/1
spoločníkom
obchodnej
spoločnosti

súpisová
hodnota
(Eur)
5.000,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel.
čísle 048/285 11 03alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom
kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA – 1OdK/30/2019– NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje
na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži
sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 1OdK/30/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. B) tohto
oznamu.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu. Súdne poplatky
spojené so zápisom zmeny údajov o vlastníkovi Predmetu speňažovania v obchodnom registri vedeného
príslušným súdom bude hradiť víťaz ponukového konania ako nadobúdateľ Predmetu speňaženia.

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

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 04.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K090127
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babčanik Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalka 243/38, 013 11 LIetavská Lúčka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Koiš, MBA
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/239/2019 S1300
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca dlžníka: Marek Babčanik, nar. 11.05.1988, trvale bytom Skalka 243/38, 013 11
Lietavská Lúčka, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty na prihlasovanie pohľadávok bola dňa 24.09.2019 do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave,
IČO: 00 215 759, sídlo: Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, korou si veriteľ prihlásil pohľadávku pod por. č. 1 v
celkovej sume 99,58 EUR, pohľadávku pod por. č. 2 v celkovej sume 447,02 EUR, pohľadávku pod por. č. 3 v
celkovej sume 336,09 EUR, pohľadávku pod por. č. 4 v celkovej sume 280,00 EUR, pohľadávku pod por. č. 5 v
celkovej sume 298,91 EUR a pohľadávku pod por. č. 6 v celkovej sume 99,58 EUR. Pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 24.09.2019.
V Ružomberku dňa 04.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090128
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimen Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vajánkom 898 / 2, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/106/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/106/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7OdK/106/2017
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

24./ pozemok parc. reg. „C“ č. 3093/20 o výmere 43 m2, zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Varín, obec Varín,
okres Žilina, štát SR, zapísaný na LV č. 3564, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 24933/100000
zapísaný do súpisu dňa: 04.10.2019
súpisová hodnota: 331,96 Eur

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K090129
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Kluknavská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Turček 265, 038 48 Turček
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Kostolná
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/171/2019 S 1744
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/171/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o druhom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 2. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to súboru nehnuteľností v podielovom
spoluvlastníctve Dlžníka Zdenka Kluknavská, nar. 15.09.1966, bytom Dolný Turček 265, 038 48 Turček, adresa
na doručovanie: Horné Rakovce 1379/22, 039 01 Turčianske Teplice, vedeného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 134/2019 dňa 15.07.2019, a to:
Položka súpisu Katastrálne územie, obec, okres
Číslo LV Nehnuteľnosť
Podiel
Dolný Turček, Turček, Turčianske
1.
65
Rodinný dom súp. č. 265 postavený na parc. č. 135
2825/14512
Teplice
Dolný Turček, Turček, Turčianske
Parcela CKN č. 135 o výmere 785 m2, zastavaná plocha a
2.
245
635/1570
Teplice
nádvorie

1. Položky sú prevoditeľné ako súbor nehnuteľností, ponuky je možné uskutočniť len pre všetky položky
spoločne.
2. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku za súbor nehnuteľností s možnosťou
správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
4. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
6. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
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A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·
·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby
o výške ponúkanej odplaty za celý súbor nehnuteľností neboli akékoľvek pochybnosti;
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania,
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
1OdK/171/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 3. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou.
V prípade potreby ďalších
advocatis@advocatis.sk.

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

K090130
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 171/18, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.03.1948
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Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
M.R. Štefánika 73, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/98/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/98/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Týmto, v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamujeme,
že dňa 04.10.2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Mesto Liptovský Mikuláš, IČO:
00 315 524, so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš s prihlásenou sumou 5.220,45 EUR, ktorá
bola prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Insolvency Management Group, k.s.
Mgr. Marek Šmida, komplementár

K090131
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Luptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšnianska ulica 1436/40, 034 84 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/291/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Dominika Luptáková, nar. 22.10.1993, bytom Vyšnianska ulica
1436/40, 034 84 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese: Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, počas úradných hodín v pracovných dňoch od
07,00 hod. do 11,00 hod. a od 12,00 hod. do 14,00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov
o nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na email: gabriela.gregorova.skp@gmail.com alebo do
elektronickej schránky správkyne prostredníctvom portálu www.slovensko.sk
Možnosť nahliadať do správcovského spisu majú len účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia na základe
výpisu z obchodného registra, platného OP, resp. úradne osvedčenej plnej moci.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K090132
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Luptáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšnianska ulica 1436/40, 034 84 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/291/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/291/2019
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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Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka: Dominika Luptáková, nar. 22.10.1993, bytom Vyšnianska ulica
1436/40, 034 84 Liptovské Sliače - Vyšný Sliač, oznamuje v súlade s ust. § 32 ods. 7 ZKR číslo bežného účtu,
na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR v súvislosti s popretím prihlásenej pohľadávky veriteľom:
Peňažný ústav: mBank S.A.
IBAN: SK05 8360 5207 0042 0663 2255
Informácia pre prijímateľa: „Kaucia, veriteľ: Meno Priezvisko / obchodný názov“
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.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K090133
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radovan Kašuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 375, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/147/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/147/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Gabriela Gregorová, správca dlžníka Radovan Kašuba, nar. 08.07.1993, bytom Rudina 375, 023 31 Rudina,
sp.zn. 2OdK/147/2019 týmto podľa § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku.
Zároveň týmto vyzývame, veriteľov úpadcu, ktorí sa prihlásili do konkurzného konania, aby nám poštou na
adresu kancelárie správcu Ing. Gabriela Gregorová, Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina, prípadne elektronicky
na emailovú adresu gabriela.gregorova.skp@gmail.com oznámili svoje zúčtovacie údaje: číslo bankového účtu
v tvare IBAN prípadne variabilný symbol, na ktorý budú poukázané finančné prostriedky pripadajúce na
uspokojenie ich pohľadávok z konečného rozvrhu výťažku.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K090134
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Bača
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudina 361, 023 31 Rudina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/236/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/236/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

Vo veci navrhovateľa - dlžníka: Jozef Bača, nar. 04.08.1968, bytom Rudina 361, 023 31 Rudina, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov správca dlžníka Ing. Gabriela Gregorová, so sídlom kancelárie Andreja Kmeťa 19, 010 01
Žilina, oznamuje,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z tohto dôvodu sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K090135
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Sihlovec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rajec 0, 015 01 Rajec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Gabriela Gregorová
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/55/2019 - S1501
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/55/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Gabriela Gregorová, správkyňa dlžníka: Roman Sihlovec, nar. 26.05.1975, bytom 015 01 Rajec oznamuje
doručenie prihlášky pohľadávky veriteľa Intrum Slovakia s.r.o., Mýtna 48, Bratislava, IČO: 35 831 154, po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty, s počtom prihlášok – 1, v celkovej výške prihlásenej sumy 944,33 EUR.
Ing. Gabriela Gregorová, správca

K090136
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 254, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/22/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Hacek, nar. 07.06.1955, trvale bytom Povina 254, 023 33
Povina (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka
pod szm č. 1.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 1
Súpisová
hodnota
EUR

Popis

v

Pohľadávka voči dlžníkovi Ing. Vladimír Vesel, Horná 38, Banská Bystrica titulom neuhradenia faktúr č. 8/95, 6/95 a 7/95 v
zmysle uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 60Cb/27/1996 zo dňa 04.05.2000, práv. 09.06.2000. Pohľadávka 3388,68
sa vymáha v exekučnom konaní vedenom JUDr. Jozef Liščák, súdny exekútor so sídlom v Banskej Bystrici, EX 213/2000

1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke s uvedením výrazného označenia „NEOTVÁRAŤ - konkurz 7OdK/22/2019 - záväzná ponuka“.
Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana Hurinová,
správca, Pivovarská 20, 010 01 Žilina. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi do 10 dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk doručovaných
osobne bude o 15.00 hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí byť doručená
správcovi včas osobne alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať. Ponuky,
ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli odoslané
pred uplynutím lehoty. 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,
inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude podpísaná priamo
záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada.
2. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a) označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
b) doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
c) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
d) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e) presné označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
f) návrh ceny v EUR,
g) doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny na účet Správcu,
h) v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
i) číslo bankového účtu, na ktorý má byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
j) ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
3. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu č. SK59 8330 0000 0027 0164 0800, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS pre súp. zl. č. 1: 72220191. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom
rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 15 dní od vyhodnotenia
ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
4. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
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náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávok a
víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako
úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy záujemcu, ktorý podal
najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie.
Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude
existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky
predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
5. Pohľadávky sa postupujú v stave, v akom sa nachádzajú v čase tohto ponukového konania. Záujemca
predložením ponuky súhlasí a berie na vedomie, že pohľadávka môže byť premlčaná, resp. nevymáhateľná,
môže byť sporná, zaniknutá alebo nemusela nikdy vzniknúť alebo môže mať iné vady, napríklad v podobe
neúplnej dokumentácie. Záujemca berie na vedomie, že postúpenie pohľadávok sa uskutočňuje len na základe
informácii získaných od Dlžníka, ktoré nemusia zodpovedať skutočnosti. Záujemca sa zaväzuje, že si neuplatní
akékoľvek národy z vád podľa prvej a druhej vety tohto odseku alebo nároky s týmito vadami súvisiace voči
správcovi alebo dlžníkovi a pohľadávky má vôľu nadobúdať s týmto vedomím a s týmito rizikami.
6. Ďalšie informácie ohľadne ponukového konania je možné získať na tel. č. 00421915837788 alebo e-mailom:
spravca.hurinova@gmail.com.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K090137
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 254, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/22/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Hacek, nar. 07.06.1955, trvale bytom Povina 254, 023 33
Povina (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka
pod szm č. 3.
Iná majetková hodnota:
Súpisová
hodnota v EUR

Popis

Obchodný podiel spoločníka vo výške 60 % v spoločnosti HM & Stav, s. r. o., so sídlom Námestie slobody 356, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 363 707, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 3983,27
17628/L

(ďalej len „Obchodný podiel“)
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke s uvedením výrazného označenia „NEOTVÁRAŤ - konkurz 7OdK/22/2019 - záväzná ponuka,
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obchodný podiel“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing.
Jana Hurinová, správca, Pivovarská 20, 010 01 Žilina. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi do 10
dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk
doručovaných osobne bude o 15.00 hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí
byť doručená správcovi včas osobne alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. 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, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude
podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada.
2. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a) označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
b) doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
c) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
d) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e) označenie Obchodného podielu,
f) návrh ceny za Obchodný podiel v EUR,
g) doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
h) v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
i) číslo bankového účtu, na ktorý má byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
j) ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
3. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu vo výške ponúkanej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú
ponúkanú kúpnu cenu) na účet správcu č. SK59 8330 0000 0027 0164 0800, vedený v peňažnom ústave Fio
banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, s uvedením VS: 72220193. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny
musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto
ponuku odmietne ako oneskorenú. Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 15 dní od
vyhodnotenia ponukového konania bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
4. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku na uzatvorenie zmluvy o prevode obchodného
podielu a víťaz je túto zmluvu povinný v lehote určenej správcom uzatvoriť. V prípade, že záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie zmluvy
záujemcu, ktorý podal najbližšiu ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje
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ponukové konanie. Ponukové konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote,
alebo bude existovať iný podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený
všetky predložené ponuky odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K090138
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Pavol Kurej, do 30.06.2014 podnikajúci pod
obchodným menom Pavol Kurej-P-AMK-Baltimora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a do 30.04.2014 s miestom podnikania Bitarová 242, 010
04 Bitarova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 972 789
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/195/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/195/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie
pohľadávok
Správca: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom J. Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, 031 01, úpadcu: Pavol Kurej, nar.:
16.06.1977, trvale bytom Bitarová 242, 010 04 Bitarová, do 30.06.2014 podnikajúci pod obchodným menom
Pavol Kurej-P-AMK-Baltimora, s miestom podnikania Bitarová 242, 010 04 Bitarová, IČO: 36 972 789 týmto
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok bola dňa 04.10.2019 do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška veriteľa:
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Karadžičova 2, Bratislava, IČO: 47258713 ktorou si veriteľ prihlásil
nezabezpečené pohľadávky v celkovej sume 35 701,29 Eur.
Uvedené pohľadávky boli v prihlásenom rozsahu zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 04. 10. 2019.
V Liptovskom Mikuláši dňa 04.10.2019
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K090139
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Bruk, podnikajúci pod obchodným menom
Jaroslav Bruk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a miestom podnikania Malé Tatry 6064/24, 034 01
Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 576 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/176/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/176/2019
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Súpisová zložka majetku č. 1
-osobné motorové vozidlo: EVČ: RK 850BH, značka: RENAULTE MEGANE, rok výroby 12.01.2001, farba:
strieborná metalíza pastelová , VIN: VF1KA0B0223868604, STK platná do 12.10.2019, EK platná do 12.10.2019,
automatická prevodovka, najazdených cca 220 000 km
Súpisová hodnota v Eur: 200 Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 167h ods. 1 ZKR
Dátum zápisu: 04.10.2019

K090140
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jozef Čáni do 12.09.2017 podnikajúci pod
obchodným menom Jozef Čáni
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
bytom a miestom podnikania Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 129 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/177/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/177/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 11.06.2019, č. k. 2OdK/177/2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 116/2018 dňa 18. 06. 2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty (
ďalej len “ správca”) úpadcu: Jozef Čáni, nar. 14.05.1986, bytom Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves, do
12.09.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čáni, s miestom podnikania Pavlova Ves 65, 032
21 Pavlova Ves, IČO: 43 129 315 ( ďalej len „úpadca“)
Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jozef Čáni, nar. 14.05.1986, bytom Pavlova Ves
65, 032 21 Pavlova Ves, do 12.09.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Čáni, s miestom
podnikania Pavlova Ves 65, 032 21 Pavlova Ves, IČO: 43 129 315,v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje
2. kolo ponukového konania na majetok zapísaného v súpise oddelenej podstaty na majetok pod
poradovým číslom 1, 2, 3 a 5.
Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku oddelene pre každú súpisovú zložku
samostatne za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové
konanie 2OdK/177/2019 – NEOTVÁRAŤ, Pozemok /Stavba pod por. číslom ( podľa poradia v súpise)
alebo elektronicky do elektronickej schránky správcu v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú sumu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
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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registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie Pozemku, Druh pozemku: Orná pôda,
postavená na parcele E-KN č. 325, o výmere 14685 m2, evidovaný Okresným úradom Liptovský
Mikuláš katastrálny odbor, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovské Behárovce kat. územie Liptovské
Behárovce, zapísané na LV č. 279, v spoluvlastníckom podiele ½ )
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN): SK9083300000002401325526 a správou
pre prijímateľa „2OdK/177/2019-označenie druhu Majetku “. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná,
6. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
7. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
8. Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové
konanie kedykoľvek zrušiť.
9. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
10. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
11. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania- uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.
12. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, Správca
výsledky ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo
najkratšom čase od vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
13. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Pozemkov a to písomne na adrese kancelárie
správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo telefonicky na
kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
14. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
·
·

Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy- Majetok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)

15. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K090141
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bojko Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horelica 328 328, 022 01 Čadca - Horelica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/227/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/227/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Lukáš Bojko, nar. 03.06.1988, bytom: Horelica 328, 022 01 Čadca Horelica, do 30.07.2016 podnikajúci pod obchodným menom Lukáš Bojko, s miestom podnikania Raková 575,
023 51 Raková, IČO: 43 791 778, týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že bol splnený rozvrh výťažku. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Radovan Birka, správca

K090142
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štenclová Zdena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vidrmoch 138 / 6, 038 21 Mošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radovan Birka
Sídlo správcu:
Štiavnická 2018/7, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/164/2019 S1304
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/164/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radovan Birka, správca dlžníka: Zdena Štenclová, nar. 25.06.1972, bytom: Vidrmoch 138/6, 038 21
Mošovce v zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a zároveň oznamuje, že konkurz sa končí. Týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
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JUDr. Radovan Birka, správca

K090143
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bočkajová Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Scota Viatora 1486 / 12, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/206/2018 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/206/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina 1OdK/206/2019 zo dňa 07. septembra 2018 bol vyhlásený konkurz podľa
štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Marianna Bočkajová, nar. 01.01.1984, bytom
Scota Viatora 1486/12, 034 01 Ružomberok, adresa na doručovanie Štiavnička 186, 034 01 Ružomberok a
do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková.
Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 178/2018 zo dňa 14.09.2018.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 167v zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka : Marianna Bočkajová, nar. 01.01.1984, bytom Scota Viatora 1486/12, 034 01 Ružomberok,
adresa na doručovanie Štiavnička 186, 034 01 Ružomberok sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz sp. zn. 1OdK/206/2018 zrušuje.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K090144
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kremeň Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovická 1039 / 76, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šamaj
Sídlo správcu:
Raková 683, 023 51 Raková
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/210/2019 S1464
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina 2OdK/210/2019 zo dňa 12. júla 2019 bol vyhlásený konkurz podľa štvrtej časti
zákona č. 7/2005 Z. z. v aktuálnom znení na dlžníka Peter Kremeň, nar. 14.06.1980, bytom Pšurnovická
1039/76, 014 01 Bytča – Veľká Bytča, do 11.04.2012 podnikajúci pod obchodným menom Peter Kremeň,
s miestom podnikania Pšurnovická 1039/76, 014 01 Bytča, IČO: 44 551 801 a do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Jozef Šamaj, so sídlom kancelárie Raková 683, 023 51 Raková. Uznesenie o vyhlásení
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 138/2019 zo dňa 19.07.2019.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom na skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i ZKR nezistil
majetok väčšej hodnoty a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle § 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 Kremeň, nar. 14.06.1980, bytom Pšurnovická 1039/76, 014 01 Bytča – Veľká Bytča, do
11.04.2012 podnikajúci pod obchodným menom Peter Kremeň, s miestom podnikania Pšurnovická
1039/76, 014 01 Bytča, IČO: 44 551 801 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
sp. zn. 2OdK/210/2019 zrušuje.
JUDr. Jozef Šamaj, správca

K090145
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Cicko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michaela Vieriková
Sídlo správcu:
Svätej Anny 1, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/166/2019 S1924
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/166/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania na predaj hnuteľných vecí:
JUDr. Michaela Vieriková, správca dlžníka Stanislav Cicko, nar. 04.08.1972, bytom 010 01 Žilina týmto v súlade s
§ 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje III. kolo
ponukového konania na predaj hnuteľného majetku dlžníka, vedeného v súpise všeobecnej podstaty,
zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 7.8.2019 pod č. 151/2019, ktorým je:
Motorové vozidlo
Značka: RENAULT Megane Scenic
(typ): Osobné vozidlo
Rok výroby: 2000
VIN: VF1JA0NN521685243
Stav opotrebovanosti: pojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu majetku je treba podať písomne v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v Obchodnom vestníku správcovi na adresu jeho sídla: Svätej Anny 1, 03401 Ružomberok, v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie 2OdK/166/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Minimálna výška ponuky nie je stanovená.
2. Ponuka musí obsahovať navrhovanú kúpnu cenu, identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného
alebo živnostenského registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia platného dokladu
totožnosti - OP a pod. a doklad o úhrade finančnej zábezpeky.
3. Finančná zábezpeka je ponúknutá kúpna cena, ktorá má byť uhradená v lehote na predkladanie písomných
ponúk na účet správcu v tvare IBAN: SK87 8330 0000 0027 0159 5288, s poznámkou: Cicko.
4. Obhliadku predávaného majetku je možné vykonať priamo u dlžníka, po dohode so správcom na tel. č.: 0917
079 946.
5. Ponuky budú vyhodnotené správcom v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty stanovenej na
predkladanie písomných ponúk, o čom bude správcom spísaný záznam založený v správcovskom spise.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke, do 14 kalendárnych dní od
vyhodnotenia ponúk.
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
finančná zábezpeka sa započíta na úhradu kúpnej ceny.
9. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní a túto uhradí na účet
správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania – otvorenia obálok s ponukami. Záloha na kúpnu cenu sa v
tomto prípade úspešnému účastníkovi vráti do 7 pracovných dní od uplynutia lehoty na zrealizovanie tohto práva
oprávnenou osobou, na účet, ktorý tento účastník písomne oznámi správcovi.
10. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný uzatvoriť so správcom kúpnu zmluvu do 5
pracovných dní od obdržania oznámenia o výsledku ponukového konania.
11. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
vznikne mu povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zloženej finančnej zábezpeky, ktorá prepadá v prospech
konkurznej podstaty.
JUDr. Michaela Vieriková, správca

K090146
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom Závodie 35, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/235/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/235/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka: : Dana Balážová, nar.: 17.07.1972, trvale bytom Závodie 35, 023 54
Turzovka, korešpondenčná adresa: Palárikova 1156, 022 01 Čadca a v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje súpis majetku, ktorý
bol ku dňu tohto zverejnenia zistený
- žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.
Mgr. Marianna Líšková
správca konkurznej podstaty

K090147
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podhorec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3403/49 3403/49, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/34/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/34/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci dlžníka: Jozef Podhorec, nar. 10.5.1976,bytom Kempelenova 3402/49, 010 15 Žilina,
podnikajúceho do 31.12.2018 pod obchodným menom : Jozef Podhorec, s miestom podnikania Kempelenova
3402/49, 010 15 Žilina, IČO: 43 151 655, bola po uplynutí 45-dňovej lehoty doručená prihláška pohľadávok :

·

Veriteľ Union zdravotná poisťovňa,a.s. Bratislava, ktorý si prihlásil svoju pohľadávku v sume 5.119,19€
z titulu nesplateného poistného, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok

Č.ú. pre zloženie kaucie: SK 78 0200 0000 0010 0604 6362.

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K090148
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Podhorec Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kempelenova 3403/49 3403/49, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/34/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/34/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Jozef Podhorec, nar. 10.5.1976,bytom Kempelenova 3402/49, 010 15 Žilina,
podnikajúceho do 31.12.2018 pod obchodným menom : Jozef Podhorec, s miestom podnikania Kempelenova
3402/49, 010 15 Žilina, IČO: 43 151 655, 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 Turanoch dňa: 4.10.2019
Správca: JUDr. Anna Machajdová

K090149
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krauzová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 8392/2A 8392/2A, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/50/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/50/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

V konkurznej veci dlžníka : Petra Krauzová, nar. 9.3.1985,bytom Košická 8392/2A, 010 01 Žilina, podnikajúceho
do 5.1.2019 pod obchodným menom : Petra Krauzová, Košická 8392/2A,010 01 Žilina, IČO: 44 396 261, 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 Turanoch dňa: 4.10.2019

Správca: JUDr. Anna Machajdová

K090150
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica E. M. Šoltésovej 1769 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1978
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/726/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/726/2019
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:
Roman Zachar, E. M. Šoltésovej 1769/1, 984 01 Lučenec, IČO: 41727703 /r.č.: / nar.: 28.09.1978, oznamuje, že
účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Námestie SNP
74/28, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
15:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Kontakt: tel.:

+421 45 202 89 38

Kontakt: e-mail: office@tkak.sk

K090151
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica E. M. Šoltésovej 1769 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1978
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/726/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/726/2019
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: Roman Zachar, E. M.
Šoltésovej 1769/1, 984 01 Lučenec, IČO: 41727703 /r.č.: / nar.: 28.09.1978 (ďalej len "dlžník"), oznamujeme, že
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica, sp. zn. 5OdK/726/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka. Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 30.07.2019. 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 Roman Zachar, E. M. Šoltésovej 1769/1, 984 01 Lučenec, IČO: 41727703 /Pers. ID no.: / born.:
28.09.1978 (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/726/2019 bankruptcy procedure was declared on the
Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business Journal on 30th of July 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
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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 01.08.2019
In Zvolen, 1st of August 2019
insolva debt solutions, k.s., správca
insolva debt solutions, k.s., trustee

K090152
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zachar Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica E. M. Šoltésovej 1769 / 1, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1978
Obchodné meno správcu:
insolva debt solutions, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/726/2019 S1929
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/726/2019
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:
Roman Zachar, E. M. Šoltésovej 1769/1, 984 01 Lučenec, IČO: 41727703 /r.č.: / nar.: 28.09.1978, 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: 933; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý
zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
insolva debt solutions, k.s., správca Roman Zachar

K090153
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mucová Janeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko - Predné Halny 1931/32, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1980
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/140/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/140/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Janeta Mucová, nar. 01.06.1980, trvale bytom Jarmočisko - Predné Halny 1931/32, 977 01 Brezno (ďalej
len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo
dňa 30.08.2019 (K076385)
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
Motorové
vozidlo 1
WV2ZZZ70ZTH062281 BR148AM
zn.
Volkswagen
Caravelle

Rok
Stav
Spoluvlastnícky
výroby opotrebovanosti podiel dlžníka
1996
používané
1/1

Súpisová
hodnota v €
2.000,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)

Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: office@kore.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Janeta Mucová – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
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oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC:
BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo - Janeta
Mucová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
KORE management, k.s., správca

K090154
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Elemír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kráľ 198, 980 45 Štrkovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1964
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/709/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/709/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Elemír Horváth, nar. 28.07.1964, bytom Kráľ 198, 980 45 Štrkovec (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade
s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov III. kolo verejného ponukového konania na predaj nasledovného
hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 118/2019 zo dňa 20.06.2019
(K053190).

Hnuteľná vec:

Číslo
položky
1

Počet
Evidenčné
Výrobné číslo
ks
číslo
Osobné motorové 1
TMBEFF414S0003786 RS576BD
vozidlo zn. ŠKODA
Felícia
Popis

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti
1994
používaný

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka
1/1

Súpisová
hodnota v €
100,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)

Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: office@kore.sk

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – ELEMÍR HORVÁTH – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC:
BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo - Elemír
Horváth“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
KORE management, k.s., správca

K090155
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pačanová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladosť 61 / 4, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1977
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/348/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/348/2019
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
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Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 05.04.2019, sp. zn. 2OdK/348/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 74/2019 zo dňa 15.04.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Renáta Pačanová,
nar. 20. 02. 1977, trvale bytom Mladosť 61/4, 976 69 Valkovňa (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola
ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Renáta Pačanová, nar. 20.02.1977,
Mladosť 61/4, 976 69 Valkovňa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K090156
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harantová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1985
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/772/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/772/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.12.2018, sp. zn. 5OdK/772/2018 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 241/2018 zo dňa 14.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Michaela
Harantová, nar. 13. 06. 1985, trvale bytom Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová (ďalej len ,,Dlžník'') a do
funkcie správcu bola ustanovená KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len
,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
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dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 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.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Michaela Harantová, nar. 13.06.1985,
Štiavnička 211/49, 976 81 Podbrezová končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
KORE management, k.s., správca

K090157
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno ..., 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/909/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/909/2019
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"
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(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Július Bartoš, nar.: 04.04.1973, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že
na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 19.09.2019, sp. zn.
2OdK/909/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Július Bartoš, born on 04.04.1973, with permanent address at Brezno, 977 01 Brezno
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská
Bystrica of 19.09.2019, ref. No. 2OdK/909/2019 published in the Commercial report No. 186/2019 of 26.09.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Stráž 223, 96001
Zvolen, ref. No. of trustee: S1731 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 úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
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care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
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
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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.
Zvolen, dňa 30.09.2019
Zvolen, on 30.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090158
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno ..., 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/909/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/909/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Július Bartoš, nar. 04.04.1973, trvale bytom mesto Brezno , 977 01 Brezno (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090159
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brezno ..., 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.04.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/909/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/909/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Július Bartoš, nar. 04.04.1973, trvale bytom mesto Brezno, 977 01 Brezno (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74
0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090160
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švidraň Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 2539 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/893/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/893/2019
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
– Róbert Švidraň, nar.: 06.02.1986, trvale bytom Novozámocká 2539/16, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 10.09.2019,
sp. zn. 2OdK/893/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bola ustanovená LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001
Zvolen, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Róbert Švidraň, born on 06.02.1986, with permanent address at Novozámocká 2539/16, 960
01 Zvolen (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 10.09.2019, ref. No. 2OdK/893/2019 published in the Commercial report No. 178/2019 of
16.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Stráž 223,
96001 Zvolen, ref. No. of trustee: S1731 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)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
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should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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
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accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This 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.
Zvolen, dňa 23.09.2019
Zvolen, on 23.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090161
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švidraň Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 2539 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/893/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/893/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Róbert Švidraň, nar. 06.02.1986, trvale bytom Novozámocká 2539/16, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 96001 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090162
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švidraň Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 2539 / 16, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1986
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/893/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/893/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Róbert Švidraň, nar. 06.02.1986, trvale bytom Novozámocká 2539/16, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“),
v zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
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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zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090163
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Lenhard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/933/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/933/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Dušan Lenhard, nar. 21.09.1981, trvale bytom Boženy Nemcovej
875/20, 990 01 Veľký Krtíš, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k.
4OdK/933/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im
správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po
predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch,
v pondelok až piatok v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka
na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552
449 alebo elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com.

Vo Zvolene, dňa 03. 10. 2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K090164
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 225, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1954
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/465/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/465/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Zdenka Lacková, nar. 20.12.1954, bytom Školská 225, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného nehnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 174/2019 zo dňa
10.09.2019 (K079897).
Pozemky:
Výmera
v m2

Druh

Zastavaná plocha a
16
nádvorie
Trvalý trávny porast

2713

Štát
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Obec

Katastrálne
územie

LV č.

Udiča

Udiča

2960 878/1

1/1

56,- EUR

1520 977/1

3/6

4748,- EUR

Hnúšťa Hnúšťa

Parcelné
č.

Spoluvlastnícky
Dlžníka

podiel Súpisová
hodnota

(ďalej spolu len „Nehnuteľnosti“)
Nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor vecí v stave v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stoja a ležia. Správca
nezodpovedá za prípadné vady Nehnuteľností, a to ani za právne vady. Predmetom verejného ponukového
konania sú Nehnuteľnosti, a to ako súbor. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné dohodnúť so
správcom e-mailom na adrese: office@insolvencyservices.sk.
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Zdenka Lacková – NEHNUTEĽNOSTI NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK66 0900 0000 0051 3311 3685, BIC:
GIBASKBX zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Nehnuteľnosti - Zdenka Lacková“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Nehnuteľností,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Nehnuteľnosti.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so
zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Nehnuteľnosti. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky,
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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výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Nehnuteľnosti v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Nehnuteľnosti na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
Insolvency services, k.s., správca

K090165
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muľka 32, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1947
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/896/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/896/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Emília Galková, nar. 06.10.1947, trvale bytom Muľka 32, 985 31 Trebeľovce (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: 0903761292 alebo na e-mail:
office@insolvencyservices.sk
Insolvency services, k.s., správca

K090166
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Lenhard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/933/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/933/2019
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4OdK/933/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka Dušan Lenhard, nar. 21.09.1981, trvale
bytom Boženy Nemcovej 875/20, 990 01 Veľký Krtíš, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde
Banská Bystrica, č. k. 4OdK/933/2019, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s 32 ods. 7 a nasl. zákona č.
7/2005 Z. z. v platnom znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok
pre popieranie pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: 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.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K090167
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muľka 32, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1947
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/896/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/896/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Emília Galková, nar. 06.10.1947, trvale bytom Muľka 32, 985 31 Trebeľovce (ďalej len „Dlžník“), v zmysle
§167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR
oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie
predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac
o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK66
0900 0000 0051 3311 3685, GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a
označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
Insolvency services, k.s., správca

K090168
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Galková Emília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muľka 32, 985 31 Trebeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1947
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/896/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/896/2019
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“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– Emília Galková, nar.: 06.10.1947, trvale bytom Muľka 32, 985 31 Trebeľovce (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 18.09.2019, sp. zn.
4OdK/896/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 184/2019 dňa 24.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený Insolvency services, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1856 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Emília Galková, born on 06.10.1947, with permanent address at Muľka 32, 985 31 Trebeľovce
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Banská
Bystrica of 18.09.2019, ref. No. 4OdK/896/2019 published in the Commercial report No. 184/2019 of 24.09.2019
was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and Insolvency services, k.s. with its office at Stráž 223, 960 01
Zvolen, ref. No. of trustee: S1856 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.
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)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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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.
Zvolen, dňa 26.09.2019
Zvolen, on 26.09.2019
Insolvency services, k.s., správca dlžníka
Insolvency services, k.s., trustee of the bankrupt

K090169
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Denis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 440 / 50, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1996
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/707/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/707/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Denis Cicko, nar. 24.02.1996, trvale bytom Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar nad Hronom (ďalej len
„Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nasledovného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019
(K069933).
Iná majetková hodnota:
Popis

Súpisová
hodnota v EUR
Obchodný podiel spoločníka vo výške 100% v spoločnosti TT Trade servis s.r.o., so sídlom Močiar 18, 969 82 Močiar, 5 000,- €
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IČO: 44 595 255, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 30876/S

(ďalej len „Obchodný podiel“)
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Denis Cicko – Obchodný podiel - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o
15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú Správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť Správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 96001 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN : SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC:
GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu),
o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Obchodný podiel - Denis Cicko“.
Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr do
skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Obchodného podielu,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Obchodný podiel.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Obchodný podiel. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Obchodný podiel v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Obchodný podiel na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii Správcu, pričom o
otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových
ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom
ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10
dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
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LawService Recovery, k.s., správca

K090170
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Ferková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strmá 1460/61, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/838/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/838/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka: Lenka Ferková, nar. 1.10.1994, trvale bytom Strmá 1460/ 61 , 050 01
Revúca , v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 4OdK/838/2019, týmto
oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode
v kancelárii správcu na adrese: Trhová 1, 960 01 Zvolen, v bežných pracovných dňoch, v pondelok až piatok
v čase od 8.00 – 11.00 hod. a od 12.00 – 15.00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č. 0903 552 449 alebo
elektronickou poštou aklubicafliderova@gmail.com.

Vo Zvolene, dňa 03. 10. 2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K090171
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Ferková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strmá 1460/61, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/838/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/838/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom Trhová 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1334, správca dlžníka Lenka Ferková, nar. 01.10.1994, trvale
bytom Strmá 1460/61, 050 01 Revúca, v právnej veci konkurzu vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č.
k. 4OdK/838/2019, týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s 32 ods. 7 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom
znení ( ďalej len ZKR ), zverejňujem číslo účtu v banke, na ktorý možno skladať preddavok pre popieranie
pohľadávok iným veriteľom nasledovne:

banka: Všeobecná úverová banka, a. s.
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číslo účtu v tvare IBAN: SK14 0200 0000 0000 0984 1412
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok

Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom, a teda identifikačné číslo alebo rodné číslo popierajúceho veriteľa a meno a priezvisko dlžníka.

Podľa § 32 ods. 7 platí: Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na
účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
§ 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: 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.
Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.

Podľa § 32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Podľa § 32 ods. 21 ZKR platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a ods. 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa
rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku
správca vráti zložiteľovi.

Vo Zvolene, 03. 10. 2019.

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K090172
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/816/2019 S1943
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/816/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Vladimír Vanko, správca úpadcu: Roman Gábriš, nar. 21. 05. 1972, trvale bytom Krčulova 1199/8, 977 01
Brezno, na korešpondenčnej adrese Štvrť Ladislava Novomeského 5, 977 01 Brezno, obchodné meno - Roman
Gábriš st., s miestom podnikania Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, IČO - 52360695, oznamuje, že nahliadať do
správcovského spisu možno v kancelárií správcu na adrese Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, každý
pracovný deň počas úradných hodín od 08:00 do 14:00. Žiadosti o dohodnutie termínu na nahliadnutie do spisu
prijíma správca písomne na uvedenej adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 0905 802 164 alebo e-mailom na
vankovladimir@hotmail.com.

Veľký Krtíš, 04.10.2019

Mgr. Vladimír Vanko, správca

K090173
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/816/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/816/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Roman Gábriš, nar. 21. 05. 1972, trvale bytom Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, na
korešpondenčnej adrese Štvrť Ladislava Novomeského 5, 977 01 Brezno, obchodné meno - Roman Gábriš st., s
miestom podnikania Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, IČO - 52360695, oznamujem, že bol na majetok dlžníka
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/816/2019 zo dňa 26.09.2019, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 vyhlásený konkurz, a za správcu úpadcu bol ustanovený
Vladimír Vanko, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 42 189 764, značka správcu S1943.

According to the Direction of the European Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Roman Gábriš, born on 21. 05. 1972, permanent address:
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, post address: Štvrť Ladislava Novomeského 5, 977 01 Brezno, business name:
Roman Gábriš st., place of business: Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, company registration number – 52360695,
duty is to inform you that with the Resolution from the 26th September 2019, No. 2OdK/816/2019 promulgated in
the Commercial bulletin No. 191/2019 on 03.10.2019 has District Court Banska Bystrica proclaimed bankruptcy
of the bankrupt and simultaneously appointed Vladimír Vanko, so sídlom Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký
Krtíš, company registration number: 42 189 764, značka správcu S1943 as the trustee in bankruptcy.

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

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).

The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA).

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

The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA).

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
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
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effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA).

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

Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA).

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

The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA).

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). To the application shall be attached the documents, which
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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).

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.

Veľký Krtíš, 04.10.2019

Mgr. Vladimír Vanko, správca
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K090174
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gábriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Vladimír Vanko
Sídlo správcu:
Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/816/2019 S1943
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2Odk/816/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Vladimír Vanko, správca so sídlom kancelárie Vinohradnícka 788/7, 990 01 Veľký Krtíš, ustanovený
uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26. 09. 2019 za správcu v konkurze na majetok dlžníka
Roman Gábriš, nar. 21. 05. 1972, trvale bytom Krčulova 1199/8, 977 01 Brezno, na korešpondenčnej adrese Štvrť
Ladislava Novomeského 5, 977 01 Brezno, obchodné meno - Roman Gábriš st., s miestom podnikania Krčulova
1199/8, 977 01 Brezno, IČO – 52360695, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na
trovy konania podľa § 32 ods. 7 a podľa § 32 ods. 11 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon“). 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. Preddavok
podľa odseku § 32 ods. 7 zákona možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Preddavok možno zložiť na účet IBAN SK74 1100 0000 0026 1714 3465, BIC (SWIFT) TATRSKBX, vedený v
Tatra banka, a.s., variabilný symbol je číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre
prijímateľa je označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.

Veľký Krtíš, 04.10.2019

Mgr. Vladimír Vanko, správca

K090175
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krajčík Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 193 / 21, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/660/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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5OdK/660/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Mário
Krajčík, nar. 19. 06. 1981, trvale bytom Ulica Československej armády 193/21, 967 01 Kremnica týmto v súlade
s ust.§28 ods.3 ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Stredoslovenská
energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, IČO: 51 865 467 v celkovej výške 788,96 Eur, ktorá bola
doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca
I

K090176
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5305 / 105, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/883/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/883/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Peter Donoval, nar. 12.01. 1974, trvale bytom Tulská 5305/105, 974 04 Banská
Bystrica - Fončorda, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 - 15:00
hod. v kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom nahlásení na tel. číslo
0905 959 993,alebo emailom akpekar@seznam.sk.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K090177
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentín Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Strehová 49, 991 02 Horná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/914/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/914/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Zuzana Miklošková, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových
hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod.

Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom:
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zuzka.mikloskova@gmail.com alebo telefonicky na : 0911 206 036.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K090178
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentín Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Strehová 49, 991 02 Horná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/914/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/914/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1556055001/1111, IBAN:SK81 1111 0000 0015 5605 5001.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
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Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

Mgr. Zuzana Miklošková
správca

K090179
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valentín Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Strehová 49, 991 02 Horná Strehová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Miklošková
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/914/2019 S1922
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/914/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Vojtech
Valentín, nar. 01.08.1988, trvale bytom Horná Strehová 49, 991 02 Horná Strehová, podnikajúci pod
obchodným menom: Vojtech Valentín, s miestom podnikania Horná Strehová 49, 991 02 Horná Strehová,
IČO: 51 708 400 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská
Bystrica, č.k. 4OdK/914/2019 zo dňa 20.09.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 187/2019 zo dňa
27.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Zuzana Miklošková, so sídlom
kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
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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 čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
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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)

In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Vojtech Valentín, born 01.08.1988, residence Horná Strehová
49,991 02 Horná Strehová, business name: Vojtech Valentín, business place: Horná Strehová 49, 991 02
Horná Strehová, identification number: 51 708 400 (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby
declare that the debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, č. 4OdK/914/2019
dated 20.09.2019, published in Commercial Bulletin no. 187/2019 dated 27.09.2019 bankruptcy was
declared and Mgr. Zuzana Miklošková, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the
creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the
creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects
as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
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The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

Mgr. Zuzana Miklošková
Správca/ bankruptcy administrator

K090180
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sujová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799 / 56, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Pavel Balog
Sídlo správcu:
Železničná 6/1, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/631/2019 S669
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/631/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2OdK/631/2019 z 24.06.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Petra Sujová, nar. 27. 08. 1982, trvale bytom M. Kukučína 711/2, 960 01 Zvolen, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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korešpondenčnej adrese Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
číslo 127/2019 dňa 03.07.2019.

Ako správca konkurznej podstaty oznamujem, že s poukazom na ustanovenie § 167i ods. 1 ZKR som zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Na základe tejto skutočnosti, podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu zakotvené v ustanovení § 167t ods. 1 ZKR oznamujem, že sa konkurz končí.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Petra Sujová, nar. 27. 08. 1982,
trvale bytom M. Kukučína 711/2, 960 01 Zvolen, na korešpondenčnej adrese Unionka 8799/56, 960 01 Zvolen,
zrušuje.

Rimavská Sobota, 04.10.2019

JUDr. Pavel Balog, správca

K090181
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Donoval
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tulská 5305 / 105, 974 04 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/883/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/883/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkuznej veci dlžníka: Peter Donoval, nar. 12.01. 1974, trvale bytom Tulská 5305/105, 974 04 Banská Bystrica
- Fončorda, týmto v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v spojení s § 32 ods.
7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom úpadcu číslo bankového účtu,
na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra banke a.s., č.ú.: SK76
1100 0000 0026 1309 6104.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD
správca

K090182
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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KASATKIN Recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu BBK AGRO, s.r.o., so sídlom 974 11 Banská
Bystrica, Rudohorská 33, IČO: 44 095 066 v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení
oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na doručenie prihlášok zapísal do zoznamu pohľadávok
pohľadávku veriteľa:
VÚSAPL, a.s., so sídlom Novozámocká 179, 949 05 Nitra, IČO: 34 102 230 - v celkovej prihlásenej sume
pohľadávky vo výške 428,31 Eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K090183
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica osada 621/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1994
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/933/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/933/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KP recovery, k.s.,so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Patrícia
Oláhová, nar. 16.02.1994, trvale bytom Ulica osada 621/11, 984 01 Lučenec, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.:
048/285 11 03.

V Banskej Bystrici dňa 04.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K090184
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica osada 621/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1994
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/933/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/933/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KP recovery, k.s.ako správca dlžníka Patrícia Oláhová, nar. 16.02.1994, trvale bytom Ulica osada 621/11,
984 01 Lučenec, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., oznamuje bankový účet, na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ktorý možno skladať preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky za účelom popretia pohľadávky
veriteľom v konkurznom konaní sp. zn.: 5OdK/933/2019. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky je 2 percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak
ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,- Eur
a najviac 10.000,- Eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
Z týchto preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu, v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia
z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Ak navrhovateľ zloženie preddavku
v konaní o určenie popretej pohľadávky nepreukáže, súd konanie zastaví.

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

V Banskej Bystrici dňa 04.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K090185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vlček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1972
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/805/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/805/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľná vec: popis súpisovej zložky majetku: osobné motorové vozidlo HYUNDAI LANTRA; farba: modrá
metalíza; VIN: KMHJF21ZPWU672431; EČV: PT234BB; rok výroby: 1998; zdvihový objem valcov: 1905.0 cm³;
najväčší výkon motora: 50.00 kW; druh paliva: NM, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 206.590 km; stav
opotrebovanosti: používané; súpisová hodnota majetku: 400,- EUR; dôvod zápisu majetku do súpisu: ust. § 167h
ods. 1 ZKR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K090186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohanková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1408/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1952
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/936/2019 S1716
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/936/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 26.09.2019, sp. zn. 5OdK/936/2019, bol na majetok
dlžníka: Margita Pohanková, nar. 04. 08. 1952, trvale bytom: Severná 1408/18, 974 01 Banská Bystrica (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola
v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 190/2019, deň vydania: 02.10.2019.

Správca týmto, v zmysle ust. § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a ust. § 8 ods. 4
zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu v
predmetnom konkurznom konaní, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Tehelná 189, 960 01
Zvolen, a to v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Žiadosti o zapísanie
do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323918.

Zvolen dňa 04.10.2019

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K090187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohanková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1408/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1952
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/936/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/936/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť kauciu pre popretie pohľadávky veriteľom

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 26.09.2019, sp. zn. 5OdK/936/2019, bol na majetok
dlžníka: Margita Pohanková, nar. 04. 08. 1952, trvale bytom: Severná 1408/18, 974 01 Banská Bystrica (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz a naša spoločnosť K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., bola
v predmetnom insolvenčnom konaní ustanovená do funkcie správcu. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 190/2019, deň vydania: 02.10.2019.

Správca týmto, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií, oznamuje,
že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť kauciu vo výške 350,- €, pri popretí pohľadávky veriteľom je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nasledovné: SLSP a.s., č. účtu: IBAN: SK73 0900 0000 0050 5700 9105. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

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.

Zvolen dňa 04.10.2019

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K090188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pohanková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 1408/18, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1952
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/936/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/936/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznam o insolvenčnom konaní - Notice of insolvency proceedings

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny!
Appeal to register claims. It is necessary to keep all 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“
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„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“
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Margita Pohanková, nar. 04. 08. 1952, trvale bytom: Severná 1408/18, 974 01 Banská
Bystrica (ďalej v texte aj dlžník“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa
26.09.2019, sp. zn. 5OdK/936/2019, bol na majetok dlžníka vyhlásený konkurz.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, as the bankruptcy trustee of Margita Pohanková, date of birth: 04. 08. 1952, domicile: Severná
1408/18, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, hereinafter referred to as ,,the Bankrupt“, our duty is to
inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, dated 26.09.2019, No. bankruptcy
5OdK/936/2019, declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 190/2019, deň
vydania 02.10.2019. Dňom 03.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. OV 190/2019, on
date of issue 02.10.2019. Bankruptcy was declared on 03.10.2019.
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:

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.

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

A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.

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

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.

The application form can be found on the website
justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

www.justice.gov.sk

or

https://e-

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

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

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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
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as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

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

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
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.
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.
Zvolen 04.10.2019
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K090189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cecília Ondečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/55/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/55/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Cecília Ondečková, nar. 18.05.1974, bytom Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou (ďalej len "dlžník")
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 1OdK/55/2017 zo dňa 11.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok dlžníka. Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr. Ivana Orosová,
Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovenská republika k číslu konania 1OdK/55/2017. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.

According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Cecília Ondečková, nar. 18.05.1974, bytom Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce
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nad Topľou (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Prešov, No. 1OdK/55/2017 dated on 11th of September 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Prešov was published in Commercial bulletin of
Slovak republic No. 179/2019 on 17h of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: JUDr. Ivana Orosová, Masarykova 10, 080 01 Prešov, Slovak republik, to the No. 1OdK/55/2017. Should
creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall be taken into
consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to registered
receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
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without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Prešove dňa 04.10.2019
In Prešov, on 04.10.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca
JUDr. Ivana Orosová, trustee

K090190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Skruteková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 907, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1988
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1227/2018 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1227/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Mariana Skruteková, nar. 03.03.1988, trvale bytom 1. mája 907, 981 01 Hnúšťa, týmto v súlade s ust. §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 01.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. 31335004 Bajkalská 30
Bratislava 829 48 Slovenská republika 17 008,46 €
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KORE management, k.s., správca

K090191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vráb Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 3576 / 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1970
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/357/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/357/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Jozef Vráb, nar. 16.12.1970, Hronská 3576/10, 974 01 Banská Bystrica, týmto v súlade s ust. § 167l ods.
3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 30.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Úrad práce, sociálnych
Banská Bystrica

vecí

Ulica: Číslo: Obec

a rodiny 30794536 ČSA

7

Banská
Bystrica

PSČ: Štát
97401 Slovenská
republika

Prihlásená suma – Celková
suma
96,26 €

LawService Recovery, k.s., správca

K090192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrícia Oláhová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica osada 621/11, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.02.1994
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/933/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/933/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the
European Parliament and of the Council of 20 May 2015
(BG)Съобщение за производство по несъстоятелност
(ES)Anuncio de procedimiento de insolvencia
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(CS)Oznámení o insolvenčním řízení
(DA)Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
(DE)Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
(EN)Notice of insolvency proceedings
(ET)Maksejõuetusmenetluse teatis
(EL)Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
(FR)Note concernant la procédure d'insolvabilité
(GA)Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
(HR)Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
(IT)Avviso di procedura d'insolvenza
(LV)Paziņojums par maksātnespējas procedūru
(LT)Pranešimas apie nemokumo bylą
(HU)Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
(MT)Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
(NL)Kennisgeving van insolventieprocedure
(PL)Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
(PT)Aviso sobre processo de insolvência
(RO)Notificare privind procedura de insolvență
(SK)Oznam o insolvenčnom konaní
(SL)Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
(FI)Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
(SV)Underrättelse om insolvensförfaranden

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca
Dlžníka Patrícia Oláhová, nar. 16.02.1994, trvale bytom Ulica osada 621/11, 984 01 Lučenec (ďalej len
„Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k.: 5OdK/933/2019 zo dňa 26.09.2019,
zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019,bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a
za správcu dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KP recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica,
Slovensko, IČO: 46 404 503, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sr, vložka č.:
10107/L, správca zapísaný v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1568.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor: Patrícia Oláhová, born: 16th of February 1994, address: Ulica
osada 621/11, 984 01 Lučenec, Slovak Republic, our duty is to inform you that with the resolution of the
District Court in Banská Bystrica, proc. no: 5OdK/933/2019dated on 26th of September 2019, which was
announced in the Commercial Bulletin No. 190/2019 from 02nd of October 2019,bankruptcy procedure was
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declared on the Debtor's estate and simultaneously the company KP recovery, k.s., Tajovského 3, 974 01
Banská Bystrica, Slovak Republic, Company ID No.: 46 404 503, registered in the Business register of the
District Court Žilina, sec.: Sr, insert No.: 10107/L, Trustee registered in the Trustee register kept by the
Ministry of Justice of the Slovak republic, Trustee sign: S 1568 was appointed as the bankruptcy Trustee
of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day
following the day after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be
considered. The Debtor becomes the Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection
with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter
only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: KP recovery, k.s.,
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzuk číslu konania 5OdK/933/2019 (167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: KP recovery,
k.s., Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic whereby the lodgement shall be delivered to
the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy to
the No. 5OdK/933/2019(§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the
lodgement shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The
registration of such lodgement into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement
causes the same legal effects as the claiming the rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.(§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA)
Veriteľ (§ 166aa 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už
pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého
zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru
na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and 166c) is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee
publishes in the Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured
creditor of mortgage is entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security
is afore in order. The Trustee will notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l
sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to
lodge a claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be
satisfied only from gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise
the right to vote on creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which
secures his claim (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis(§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname
and residence of the creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is
difference, corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is natural person, or
business name and corporate ID or other identification number and seat of the creditor, who is legal
person, b) name, surname and residence of the Bankrupt, who is natural person, or business name, name
and surname, if there is difference, corporate ID or other identification number and seat of the Bankrupt,
who is natural person, or business name and corporate ID or other identification number and seat of the
Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying of
the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement.
The creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the
lodgement according to the BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the
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
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

507

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as a lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if
these submissions were taken into consideration as lodgement. The resolution of the court will be
delivered to the Trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement,
can´t be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
848/2015 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of
the Council of 20 May 2015.

V Banskej Bystrici dňa 04.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca/ the Trustee

K090193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/925/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/925/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Peter Vlačuha, nar. 14. 11. 1981, trvale bytom Ulica Československej
armády 265/60, 967 01 Kremnica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas úradných hodín od
08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na
uvedenej adrese, telefonicky na č. 0910 703 676 alebo emailom: recovery@kasatkin.sk.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K090194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/925/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/925/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Peter Vlačuha, nar. 14. 11. 1981, trvale bytom Ulica Československej
armády 265/60, 967 01 Kremnica týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 a § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Preddavok na trovy konania možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok na
trovy konania na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK58 1100 0000 0029 4602 4678, SWIFT: TATRSKBX s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s poznámkou: VLACUHA.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Z preddavkov podľa ust. § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd
určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve
percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K090195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lichtnerová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
125/15 125/15, 967 01 Krahule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Naďa Bôžiková
Sídlo správcu:
Partizánska 15, 985 11 Halič
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/635/2019 S1530
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/635/2019
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 :
Ing. Naďa Bôžiková, správca dlžníka Mária Lichtnerová, nar. 07. 09. 1952, trvale bytom Krahule 125, 967
01 Krahule, počas svojej funkcie správcu zistila zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, že dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by tvoril súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka. Na základe týchto skutočností,
následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu ( ust.
§ 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Mária Lichtnerová, nar. 07. 09. 1952, trvale bytom Krahule 125, 967 01 Krahule, končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mária Lichtnerová, nar. 07. 09. 1952, trvale
bytom Krahule 125, 967 01 Krahule, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Naďa Bôžiková, správca

K090196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1981
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/925/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/925/2019
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 Vlačuha, nar. 14.
11. 1981, trvale bytom Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme,
že na majetok Dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.09.2019, sp. zn.
5OdK/925/2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bola ustanovená spoločnosť: KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského 14A,
974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, značka správcu: S1812 (ďalej len „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Peter Vlačuha, born on 14. 11. 1981, residence at city Ulica Československej armády 265/60, 967 01
Kremnica, our duty is to inform you, that the District Court in Banská Bystrica, dated 26.09.2019, No.
5OdK/925/2019, and promulgated in the Commercial bulletin No. 190/2019 from day 02.10.2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed company: KASATKIN Recovery, k. s., registered office
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, Slovak republic as the trustee of bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. (§ 167a sec. 3 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and §166c BRA) has the right to enter into bankruptcy until the trustee has informed about
preparing a schedule of property in the Commercial report. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
a 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan is entitled to sing up only if the claim for
a full – cost housing loan is due or if a secured creditor whose security right is earlier in rank is registered by the
trustee without undue delay of the secured creditor of the loan housing will be notified in writing. (§ 167l sec. 1
BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the right
of securing the debtor´s assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds obtained by
the monetization of the assets securing his claim, the voting rights of the creditor ´s meeting may be exercised
only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which he is secured. (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu KASATKIN Recovery, k. s., so sídlom kancelárie Komenského
14A, 974 01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3 ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee KASATKIN Recovery, k.s., Komenského 14A,
974 01 Banská Bystrica, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration
period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of
such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and
the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation of
the right the same legal effects as enforcement of right by the court. (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; therwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, e) total sum of the claim, f)
signature. (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filled, indicating the sum secured the type, order, subject,
and the legal reason for the creation of the security right. (§ 29 sec. 2 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and accessories, whereby the
accessories shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment. (§ 29 sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be applied in euro. If the claim is not applied in euro, the sum of the claim shall be determined by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the claim is applied in currency,
whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank
of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care. (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

511

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application form shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting entity, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy. (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka
KASATKIN Recovery, k. s., trustee of the debtor

K090197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jarmila Blaschkeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trosky 280/69, 976 57 Michalová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/918/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/918/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka: Jarmila Blaschkeová, nar. 09. 11. 1971, trvale bytom Trosky 280/69, 976 57 Michalová,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jarmila Blaschkeová, s miestom podnikania Trosky 280/69, 976 57
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Michalová, IČO: 44 854 625, týmto oznamujem, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo
počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v dňoch pondelok - piatok od 08:00 - 12:00 hod a od 13:00 15:00 hod. v kancelárii správcu na Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, po predchádzajúcom nahlásení na
tel. číslo 0905 959 993,alebo emailom akpekar@seznam.sk.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K090198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Blaschkeová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trosky 280/69, 976 57 Michalová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/918/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/918/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka: Jarmila Blaschkeová, nar. 09. 11. 1971, trvale bytom Trosky 280/69, 976 57 Michalová,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Jarmila Blaschkeová, s miestom podnikania Trosky 280/69, 976 57
Michalová, IČO: 44 854 625, týmto v súlade s § 167l ods. 5 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
spojení s § 32 ods. 7) písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem veriteľom úpadcu
číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok. Účet bol zriadený v Tatra
banke a.s., č.ú.: SK76 1100 0000 0026 1309 6104.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K090199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Hudec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8799/60, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/351/2018 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/351/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef
Hudec, nar. 17. 08. 1955, trvale bytom Unionka 8799/60, 960 01 Zvolen, č. k. 5OdK/351/2018 týmto oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
v súlade s § 167u ods. 1) Z.z. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 04.10.2019
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K090200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stolár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 187 / 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/914/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/914/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca úpadcu Ing. Milan Stolár, nar. 23.03.1959, trvale bytom Obrancov mieru 187/5, 960 01 Zvolen Môťová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Milan Stolár, s miestom podnikania Obrancov
Mieru 187/5, 960 01 Zvolen - Môťová, IČO: 43 567 371, oznamuje účastníkom konkurzu a ich zástupcom, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9:00 hod do 12:00 hod. a od 13:00 hod do
17:00 hod. Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č. 0918 628 240.

V Rimavskej Sobote, dňa 04.10.2019
JUDr. Marek Perdík, správca

K090201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stolár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov mieru 187 / 5, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Perdík
Sídlo správcu:
K. Mikszátha 268/62, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/914/2019 S1847
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/914/2019
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: Ing. Milan Stolár,
nar. 23.03.1959, trvale bytom Obrancov mieru 187/5, 960 01 Zvolen - Môťová, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Milan Stolár, s miestom podnikania Obrancov Mieru 187/5, 960 01 Zvolen - Môťová,
IČO: 43 567 371 /ďalej len úpadca/, oznamujem, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, sp.zn.:
5OdK/914/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Ing. Milan Stolár, nar. 23.03.1959, trvale bytom Obrancov mieru 187/5, 960 01
Zvolen - Môťová, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Milan Stolár, s miestom podnikania
Obrancov Mieru 187/5, 960 01 Zvolen - Môťová, IČO: 43 567 371/ hereinafter only ,, the Bankrupt “/, our duty is
to inform you that with the resolution of the Discrit Court in Banská Bystrica, No. 5OdK/914/2019 bankruptcy was
declared on the Bankruptcy estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo uverejnené v Obchodnom vestníku dňa 01.10.2019. Týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 01 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
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

514

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky u správcu: JUDr. Marek Perdík, Správca
konkurznej podstaty, Kálmána Mikszátha 268, 979 01 Rimavská Sobota, Slovenská republika. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku, prihláška sa podáva na predpísanom
tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej
stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých
vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj
veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný
uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak
veriteľ podáva viacero prihlášok, k prihláškam pripojí aj súhrnný prehľad údajov uvedených v jednotlivých
prihláškach. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll.Bankruptcy and Restructuralization Act / hereinafter only „ the BRA“ / the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy to the truste to the adress: JUDr. Marek Perdík, Debtor ́s trustee, Kálmána Mikszátha 268, 979 01
Rimavská Sobota, Slovakia. The registration has to provide information about the name, surname and the adress
of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, rankingof the satisfaction
of the claim from the bankrupt ́s general estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause
of the interests, the registration has to be filled in a special registration form, which has to be dated and signed.
The registration form can be found on the webside www.justice.gov.sk. Creditors whose claims depend on the
fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Credistors with claims secured with securities also fill in the registration
form which has to provide information about the object to which security is tied. The claim has to be registred in
euro currency. Documents prooving the information provided which security is tied. The claim has to be registred
in euro currency. Documents prooving the information provided in the registration form have to be anclosed to the
registration form. In case creditor does not have a seat or an address or a branch Office in a Slovak republic
representative with an address or a seat in a Slovak republic has to be stated. If the creditor registers more than
one claim, a summarization of the registrations has to be added to the registration form. In case a non-financial
claim is registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The cerditor is responsible for the legitimace of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov úpadcu.
This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business
documentation of the bankrupt.
V Rimavskej

Sobote,

dňa
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JUDr. Marek Perdík, správca (Debtor ́s trustee)

K090202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Molnár - INFOCOMP
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30/1000, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 444 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Iná majetková hodnota
Popis : Príjem v rozsahu, v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia alebo exekúciou v zmysle § 72 ods.
2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov.
Popis
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy
Zrážka zo mzdy

Január / 2019
Február / 2019
Marec / 2019
Apríl / 2019
Máj / 2019
Jún / 2019

Súpisová hodnota
418,59 €
210,59 €
226,59 €
177,59 €
358,59 €
414,59 €

Celkom :

1 806,54 €

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca

K090203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sopkovičová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janova Lehota 36, 966 24 Janova Lehota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J.Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/342/2017 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/342/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Stela Chovanová, so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1612, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Petra Sopkovičová, nar. 27.08.1979, trvale bytom Janova Lehota 36, 966 24 Janova Lehota
(ďalej aj ako „dlžník“), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn.
4OdK/342/2017, pričom konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č. k.
4OdK/342/2017 zo dňa 08.11.2017, zverejnený v Obchodnom vestníku č. 218/2017 dňa 15.11.2017, pod č.
K038258,
týmto oznamuje skončenie a výsledok 1. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom vestníku č.
178/2019 dňa 16.09.2019, pod K081910 na speňaženie nasledovného majetku zapísaného do všeobecnej
podstaty dlžníka (zverejnený v Obchodnom vestníku č. 172/2018 zo dňa 06.09.2018, pod č. K065928) a to ako
„stojí a leží“ :
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Pozemky
Druh
Číslo
pozemku

Výmera Štát,
v m²
obec

1

záhrady

1503

2

zastavaná
plocha
a 160
nádvorie

okres, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Parcela
územie
vlastníctva parcely registra

Slovenská
republika,
Žiar
Dolná Ves
nad
Hronom,
Dolná Ves
Slovenská
republika,
Žiar
Dolná Ves
nad
Hronom,
Dolná Ves

Hodnota zapisovaného
Spoluvlastnícky majetku
určená
podiel
vlastným
odhadom
správcu

475

83

EKN

1/20

100,- €

475

84

EKN

1/20

110,- €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „ponúkaný majetok“).
VÝSLEDOK – ÚSPEŠNÉ
Cena dosiahnutá v ponukovom konaní a zložená na účet správcu č. IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036, BIC
(SWIFT): BREXSKBX úspešným záujemcom je 172,30 € (slovom: stosedemdesiatdva eur a tridsať centov).
Oprávnená osoba a teda dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej
katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka, má právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty (predmet speňažovania) za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak
takúto cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania, t.j. do 10 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia, sa za použitia ust. § 199 ods. 9
posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, považuje nasledujúci deň po
zverejnení tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Vo Zvolene 04.10.2019
JUDr. Stela Chovanová - správca

K090204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 683/21, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/423/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/423/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Kotlár, nar. 03.11.1964, trvale
bytom Banícka 683/21, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Jaroslav Kotlár, s
miestom podnikania: Banícka 687/21, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 41 285 085 (ďalej v texte aj ako „dlžník“)
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/423/2019, pričom
konkurz bol vyhlásený Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/423/2019 zo dňa 29.04.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 86/2019 dňa 06.05.2019,
týmto oznamuje výsledok 1. kola ponukového konania zverejneného v Obchodnom Vestníku č. 174/2019
dňa 10.09.2019, pod K079924 predmetom, ktorého bol súbor majetku a to:
Pozemky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Výmera
Katastrálne Číslo Listu Číslo
Parcela
Štát, okres, obec
v m²
územie
vlastníctva parcely registra

1

zastavaná
plocha
a 666
nádvorie

2

záhrada

748

Slovenská
republika,
Turčianske
Horná Štubňa 119
Teplice,
Horná
Štubňa
Slovenská
republika,
Turčianske
Horná Štubňa 119
Teplice,
Horná
Štubňa

Deň vydania: 09.10.2019

Hodnota
Spoluvlastnícky zapisovaného majetku
podiel
určená
vlastným
odhadom správcu

1427

CKN

1/20

61,61 €

1428

CKN

1/20

69,19 €

STAVBY
Číslo Popis
stavby

1

rodinný
dom

Štát, okres, obec,

Katastrálne
územie

Číslo
listu Súpisné
vlastníctva
číslo

Slovenská
republika,
Turčianske
Teplice, Horná Štubňa 119
Horná Štubňa

175

Číslo
parcely

Spoluvlastnícky
podiel

Hodnota
zapisovaného
majetku určená odhadom
správcu

1427

1/20

1.000,- €

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).
VÝSLEDOK – NEÚSPEŠNÉ
Správca si uplatňuje svoje právo a odmieta predloženú ponuku. Správca oznamuje, že bude vyhlásené 2. kolo
ponukového konania.
Vo Zvolene 04.10.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K090205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzovská Panica 12, 980 22 Uzovská Panica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1992
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/5OdK/662/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/662/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k.s., dlžníka Gabriel Oláh, nar. 27.08.1992, trvale bytom
Uzovská Panica12, 980 22 Uzovská Panica, v súlade s ustanovením §167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (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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oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ktorý bol písomnou prílohou návrhu na vyhlásenie
konkurzu, vlastného šetrenia správcu a vyhlásenia dlžníka, že v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by
v nadväznosti na ustanovenie §167h ZKR bolo možné spísať do konkurznej podstaty a následne speňažovať.
Na základe uvedeného správca oznamuje, že konkurz vyhlásený Okresným súdom Banská Bystrica Uznesením
č. k. 5 Odk/622/2019 zo dňa 09.07.2019, ktoré bolo uverejnené v OV č. 134/2019 dňa 15.07.2019, sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
v Banskej Bystrici, dňa 4.09.2019
JUDr. Ďurčeková správca, k. s.
v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár, správca

K090206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Kováčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 165, 991 03 Pôtor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.9.1972
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/2OdK/699/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/699/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty podľa § 167 p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých predpisov (ZKR), vyhlasuje 3. ponukové kolo na predaj majetku zapísaného vo
všeobecnej konkurznej podstate:
osobné motorové vozidlo DAEWOO NEXIA
druh paliva benzín
rok uvedenia do prevádzky 1998
STK platná do 10/2020
Súpisová hodnota 300,00
Záujemcovia doručia v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie
správcu konkurznej podstaty: JUDr. Ďurčeková, správca k. s., Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
ponukový list, kde uvedú svoje identifikačné údaje (fyzická osoba: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO,
štatutárny orgán, telefónny kontakt, e-mailový kontakt, fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, dátum
narodenia, miesto podnikania, IČO, telefónny kontakt, e-mailový kontakt), návrh kúpnej ceny za ponúkaný
majetok, číslo účtu na ktorý správca vráti zálohu v prípade neúspešnej ponuky), druh majetku o ktorého kúpu
majú záujem, ponúknutú kúpnu cenu a doklad o zložení celej ponúknutej kúpnej ceny na účet správcu: ČSOB,
a.s. č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756, VS 26992019, poznámka Eleonóra Kováčová.
Zásielka musí byť označená Ponuka, konkurz 2OdK/699/2019
Víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu a zároveň zloží zálohu vo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výške rovnajúcej sa ponúkanej kúpnej cene spôsobom stanoveným v tejto výzve.
Informácie poskytne JUDr. Dagmar Ďurčeková email: akds@bb.psg.sk, č.t.:0905408550
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár
V Banskej Bystrici, dňa 07.09.2019

K090207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1777/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/913/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/913/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

UDr. Radka Longauerová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových
hodín od 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa
podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel. č.
048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K090208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1777/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/913/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/913/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Radka Longauerová
správca
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K090209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 1777/7, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/913/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/913/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že dňa 27.09.2019 bolo v obchodnom vestníku OV č. 187/2019 zverejnené Uznesenie, sp.
zn.: 4OdK/913/2019 zo dňa 20.09.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Martin Maruška, nar.:
22.09.1973, trvale bytom: Trieda SNP 1777/7, 97401 Banská Bystrica, IČO: 34 256 652, korešpondenčná adresa
Majerská cesta 80, 974 01 Banská Bystrica a za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Radka
Longauerová,
so
sídlom
kancelárie
Horná
65/A,
974 01
Banská
Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Martin Maruška, born 22.09.1973, residence Trieda SNP
1777/7, 974 01 Banská Bystrica, delivery address Majerská cesta 80, 974 01 Banská Bystrica, identification
number: 34 256 652 (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were
by order of the District Court of Banská Bystrica, No. 4OdK/913/2019 dated 20.09.2019, published in
Commercial Bulletin no. 187/2019 dated 27.09.2019, bankruptcy was declared and an administrator is
JUDr. Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
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The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, Slovakia and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45
days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later
date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of
such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin,
indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same
legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the
right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
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Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Radka Longauerová
administrator

K090210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katonová Tünde
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 69, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/754/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/754/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

sp. zn. spr. 5OdK/754/2019 S1337

Súpis majetku všeobecnej podstaty

Dlžník : Tűnde Katonová, nar. 29.02.1984, trale bytom Chanava 69, 980 44 Chanava

1. Súpisová položka č. 1
- hnuteľný majetok :
osobné motorové vozidlo zn. FIAT MAREA WEEKEND
evidenčné číslo : RS 582CM
VIN: ZFA 18500002002634
rok výroby : 1999
výkon motora: 76 kW
obsah motora : 1581 cm3
farba: modrá metalíza
stav tachometra : nezistený
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technický stav vozidla : pojazdné
Súpisová hodnota 600,- EUR
Dátum zapísania : 04.10.2019.

K090211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katonová Tünde
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chanava 69, 980 44 Chanava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/754/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/754/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Viera Cibulová, správca dlžníka: Tűnde Katonová, nar. 24.02.1983, trvalý pobyt :
Chanava 69,
980 44 Chanava, v konkurznej veci, vedenej na Okresnom súde Banská Bystrica sp. zn. 5OdK/754/2019, ponúka
na predaj v 1. kole verejného ponukového konania nasledovný majetok :
1. Súpisová položka č. 1
- hnuteľný majetok
osobné motorové vozidlo zn. FIAT MAREA WEEKEND
evidenčné číslo : RS 582CM
VIN: ZFA 18500002002634
rok výroby : 1999
výkon motora: 76 kW
obsah motora : 1581 cm3
farba: modrá metalíza
stav tachometra : nezistený
technický stav vozidla : pojazdné
Súpisová hodnota 600,- EUR
Podmienky ponukového konania:
záujemcovia o kúpu horeuvedeného majetku sú povinní doručiť svoje záväzné ponuky na uzatvorenie kúpnej
zmluvy do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku, na adresu správcu,
JUDr. Viera Cibulová, Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, v zalepenej obálke, s označením „KONKURZ
5OdK/754/2019 – neotvárať“.
Ponuka musí obsahovať:
-výpis z obchodného alebo živnostenského registra záujemcu, u fyzických osôb-nepodnikateľov fotokópiu
občianskeho preukazu,
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-navrhovanú výšku kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku, t.j. 600,00 EUR,
-doklad o zaplatení zábezpeky na zaplatenie kúpnej ceny najmenej vo výške navrhovanej kúpnej ceny na účet
v m-bank, IBAN: SK72 8360 5207 0042 0569 4999, VS: 53202019.
-číslo účtu na vrátenie zloženej zábezpeky
-kontaktnú emailovú adresu, resp. číslo mobilu.
Na ponuky, doručené po uplynutí stanovenej lehoty alebo na ponuky, ktoré nebudú obsahovať požadované
náležitosti sa nebude prihliadať. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk a o výsledkoch
oboznámi všetkých uchádzačov. Neúspešným uchádzačom bude zložená zábezpeka vrátená na nimi určený
účet. S úspešným uchádzačom uzavrie správca kúpnu zmluvu, a to najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Ďalšie informácie poskytneme na tel. č. 0910 906531 alebo na emailovej adrese : akcibulovaviera@azet.sk.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K090212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica - Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/912/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/912/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese správcu, emailom: abalazikova@yahoo.com alebo telefonicky na tel. č.048/414 71 46, mobil:
0905 770 457.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K090213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Buček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1977
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/767/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/767/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej podstaty
úpadcu Radoslav Buček, nar. 03.09.1977, trvale bytom Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica, č. k.
4OdK/767/2019 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu 04.10.2019 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by podliehal konkurzu, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

JUDr. Jana Jandová, správca

K090214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica - Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/912/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/912/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

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

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
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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 § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K090215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná Môlča 70, 974 01 Banská Bystrica - Môlča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/912/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/912/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Mário
Bartoš, nar.: 07.02.1996, trvale bytom: Dolná Môlča 70, 974 01 Môlča („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/912/2019 zo dňa 24.09.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
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pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Mário Bartoš, born: 07.02.1996, residence: Dolná Môlča 70, 974 01
Môlča (hereinafter referred to as the “debtor”). I hereby declare that the debtor's assets were by order of
the District Court of Banská Bystrica, č. 5OdK/912/2019 dated 24.09.2019, published in Commercial
Bulletin no. 188/2019 dated 30.09.2019 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea Balážiková, PhD.,
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Parliament and the Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
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termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca
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K090216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bučko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Plachtince 27, 991 01 Horné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1964
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/95/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/95/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Bučko, nar. 19. 01. 1964, trvale bytom Horné
Plachtince 27, 991 01 Veľký Krtíš, korešpondenčná adresa: Harmanec 17, 976 03 Banská Bystrica (ďalej aj
len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/95/2019 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
3. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 78/2019 zo dňa 23.04.2019
továrenská
značka
ŠKODA
FELICIA

druh
vozidla

EČV

VIN

druh karosérie

kategória
vozidla

osobné

VK334CA

TMBEEF6
1315346334

AB HATCHBACK
M1
5DV.

farba

rok
výroby

spoluvl.
podiel

súpisová
hodnota (Eur)

zelená
tmavá

2001

1/1

200,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk. Správca pošle na požiadanie záujemcom aj fotografie
Predmetu speňažovania.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom
kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA - 2OdK/95/2019- NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje
na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku.Lehota začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži
sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
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záujemca „záloha 2OdK/95/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, rodné číslo/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. C) tohto
oznamu;

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť
z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
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dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 04.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K090217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Radič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 250, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1973
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/660/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/660/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 343 416, správca v konkurze vyhlásenom na majetok Roman
Radič, nar. 03. 05. 1973,trvale bytom Vladimíra Clementisa 250, 981 01 Hnúšťa - Likier 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, že do zoznamu pohľadávok boli správcom zapísané nasledujúce pohľadávky
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
- pohľadávky por. č. 1 až 7 veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom na ulici Pri Rajčianke 8591/4B,
010 47 Žilina, Slovenská republika, IČO: 51 865 467, prihlásené súhrnou prihláškou nezabezpečených
pohľadávok poradové č. 1, doručenou správcovi dňa 04.10.2019, v celkovej prihlásenej sume 703,86 EUR.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K090218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vaľkovňa 66, 976 69 Vaľkovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 635 107
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/222/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/222/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ondrej Pokoš, nar. 23. 10. 1977, trvale bytom
Vaľkovňa 66, 976 69 Vaľkovňa, podnikajúceho pod obchodným menom: Ondrej Pokoš, miesto podnikania:
Vaľkovňa 66, 976 69 Vaľkovňa, IČO: 37 635 107(ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 5OdK/222/2019 v súlade s § 167p
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
vyhlasuje týmto oznamom:
2. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 131/2019 zo dňa 10.07.2019:
hodnota
obchodného
podielu

popis

obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania
v obchodnej spoločnosti P.O. STAV, s.r.o., so
5.000,00
sídlom: Vaľkovňa 78, 976 69 Pohorelá, IČO: 44 764
383

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

§148
ods.
2
Obchodného
EUR zákonníka - Dlžník je jediným 1/1
spoločníkom obchodnej spoločnosti

súpisová
hodnota
(Eur)
5.000,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel.
čísle 048/285 11 03alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom
kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným
označením: „PONUKA – 5OdK/222/2019– NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa
určuje na 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej
desiatym dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži
sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 5OdK/222/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. B) tohto
oznamu.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu. Súdne poplatky
spojené so zápisom zmeny údajov o vlastníkovi Predmetu speňažovania v obchodnom registri vedeného
príslušným súdom bude hradiť víťaz ponukového konania ako nadobúdateľ Predmetu speňaženia.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 04.10.2019
KP recovery, k.s., správca
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K090219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/907/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/907/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Radka Longauerová, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 09.00 do 11.00 hod, od 12.00 hod. do 16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského
spisu sa podávajú písomne na adrese správcu, emailom: longauerova.radka@gmail.com alebo telefonicky na tel.
č. 048/414 71 46, mobil: 0905 183 176.
JUDr. Radka Longauerová
správca

K090220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/907/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/907/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Ján
Brezina, nar.: 30.07.1956, Jelšava, 049 16 Jelšava, obchodné meno: Ján Brezina, miesto podnikania: J. Bottu
1140/10, 050 01 Revúca, IČO: 37 544 268, korešpondenčná adresa Železničná 19, 050 01 Revúca („ďalej len
dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/907/2019
zo dňa 24.09.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu úpadcu bola ustanovená JUDr. Radka Longauerová, so sídlom kancelárie: Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie 25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Ján Brezina, born: 30.07.1956, residence Jelšava, 049 16
Jelšava, business name: Ján Brezina, seat: J. Bottu 1140/10, 050 01 Revúca, identification number: 37
544 268, delivery address Železničná 19, 050 01 Revúca(hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby
declare that the debtor's assets were by order of the District Court of Banská Bystrica, č. 5OdK/907/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dated24.09.2019, published in Commercial Bulletin no. 188/2019 dated 30.09.2019 bankruptcy was
declared and JUDr. Radka Longauerová, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to the Administrator at a later date, the
creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim
into the Administrator's list of receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the
creditor and the amount entered. The delivery of the application to the trustee has the same legal effects
as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
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.
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Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Radka Longauerová
správca

K090221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brezina Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 19, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radka Longauerová
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/907/2019 S1606
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/907/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radka Longauerová., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na
zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi, ktorý je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., účet č. 1424608006/1111, IBAN: SK63 1111 0000 0014 2460 8006.
Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
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

541

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Radka Longauerová
správca
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K090222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Radics
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chrámec 69, 980 42 Chrámec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/798/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/798/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka Tibor Radics, nar. 01. 10. 1987, trvale bytom Chrámec 69, 980 42 Chrámec, obchodné
meno - Tibor Radics, s miestom podnikania Chrámec 69, 980 42 Chrámec, IČO: 44 698 267, týmto zverejňujem
súpis všeobecnej podstaty dlžníka:
1. súpisová zložka majetku - osobné motorové vozidlo
zn. HYUNDAI ACCENT, r.v. 2002
EČV: RS 842 BS
VIN: KMHCH51FP1U080608
druh karosérie: AB hatchback 5dv.
Farba: Zelená metalíza
Odhadovaná hodnota: 100,- EUR
Dátum zaradenia do súpisu: 13.09.2019
Dôvod zaradenia do súpis: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

K090223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Benková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 360 / 6, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/375/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/375/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Jana Benková, nar. 19. 09. 1959, trvale bytom Okružná 360/6, 962 71 Dudince, ktorá
vec je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/375/2019,, týmto v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 1. kolo ponukového
konania na nasledovný majetok dlžníka:

1. súpisová zložka majetku: nehnuteľnosť
nachádzajúca sa v k. ú. Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš,
evidovaná na LV č. 262 ako stavba so súp. č. 402,
postavená na parcele CKN 196/1,
popis stavby: ROD. DOM,
spoluvlastnícky podiel 1/8
odhadovaná hodnota: 5.000,- EUR
Dátum zapísania do súpisu: 27.05.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť 3. osoby

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 5OdK/375/2019– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·

navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 1/8 na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k. ú. Pribylina, obec
Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, ktorá je evidovaná na LV č. 262 ako stavba so súp. č. 402"),
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
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3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: 5OdK/375/2019 stavba so súp. č. 402. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K090224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1265/29, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/410/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/410/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

V konkurznej veci dlžníka: Zuzana Botošová, nar. 30. 01. 1960, trvale bytom Biskupická 1265/29, 986 01
Fiľakovo, týmto vylučujem nasledovnú súpisovú zložku majetku zo súpisu všeobecnej podstaty:
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1. súpisová zložka majetku: nehnuteľnosť
nachádzajúca sa v k.ú. Fiľakovo, obec Fiľakovo, okres Lučenec,
evidovaná na LV 3030 ako byt č. 4, vchod 29, 1. posch.,
spoluvlastnícky podiel 1/1 (BSM)
podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, príslušenstva a spoluvlastnícky podiel k
pozemku 6505/72402
byt sa nachádza v bytovom dome so súp. č. 1265,
popis stavby: bytový dom, postavený na parcele CKN 1981, o výmere 343 m2, druh pozemku: zastavaná plocha
a nádvorie
Odhadovaná hodnota: 10.000,- EUR
Dátum zapísania do súpisu: 23.05.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť dlžníka a 3. osoby

Odôvodnenie: Dlžník si uplatnil na 1. súpisovú zložku majetku nepostihnuteľnú hodnotu obydlia v zmysle § 166d
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZKR").
Podľa § 166d ods. 1 ZKR: Nepostihnuteľnou hodnotou obydlia dlžníka je časť hodnoty jednej obývateľnej veci s
príslušenstvom vrátane prípadného zastavaného a priľahlého pozemku, ktorú dlžník označil v zozname
majetku ako svoje obydlie.
Vzhľadom na citované ustanovenie a odhadovanú hodnotu vyššie uvedenej nehnuteľnosti nie je možné jej
speňaženie v konkurze.
Podľa § 167o ods. 2 ZKR: Obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia.

K090225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Biskupická 1265/29, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/410/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/410/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka: Zuzana Botošová, nar. 30. 01. 1960, trvale bytom Biskupická 1265/29, 986 01
Fiľakovo, týmto oznamujem, že správcovi sa nedpodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal
konkurzu, v dôsledku čoho sa konkurz v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii končí.
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K090226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Kubizniak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 216/200, 976 56 Pohronská Polhora
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.10.1958
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/742/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/742/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Ivan Kubizniak, nar. 27.10.1958, trvale bytom Hlavná
216/200, 976 56 Pohronská Polhora (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje“.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K090227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Podstata: Oddelená podstata
Zabezpečený veriteľ: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48191515
Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č.: 24 MG/2019
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Zabezpečená suma: 4405069,30€
Por. Súbor
č.
majetku
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Počet Súpisová
ks
hodnota

Popis

Pozemok zapísaný na LV č. 8051 vedenom pre okres Zvolen, obec Zvolen,
nehnuteľnosť k.ú. Zvolen ako: parcela reg. „C“ č. 528/10 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 764 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 8051 vedenom pre okres Zvolen, obec Zvolen,
nehnuteľnosť k.ú. Zvolen ako: parcela reg. „C“ č. 528/11 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 160 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 8051 vedenom pre okres Zvolen, obec Zvolen,
nehnuteľnosť k.ú. Zvolen ako: parcela reg. „C“ č. 528/19 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1549 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 8051 vedenom pre okres Zvolen, obec Zvolen,
nehnuteľnosť k.ú. Zvolen ako: parcela reg. „C“ č. 528/22 zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 82 m2
Stavba- zapísaná na LV č. 8051 vedenom pre okres Zvolen, obec Zvolen,
nehnuteľnosť k.ú. Zvolen ako: veľkosklad pohonných hmôt (SO 031) so súpisným č.
9351 na parcele 528/10.
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „C“ č. 433/2
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 62 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „C“ č. 433/35
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 542 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „C“ č. 433/36
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 31 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „E“ č. 428/1 orná
pôda o výmere 686 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „E“ č. 428/3 orná
pôda o výmere 434m2
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „E“ č. 431/1 orná
pôda o výmere 609 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: parcela reg. „E“ č. 431/3 orná
pôda o výmere 400 m2
Stavba zapísaná na LV č. 1497 vedenom pre okres Turčianske Teplice,
nehnuteľnosť
obec Turčianske Teplice, k.ú. Diviaky ako: sklad PHM na parcele 433/2
Pozemok zapísaný na LV č. 526 vedenom pre okres Poltár, obec
nehnuteľnosť Breznička, k.ú. Breznička ako: parcela reg. „C“ č. 1037 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 517 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 526 vedenom pre okres Poltár, obec
nehnuteľnosť Breznička, k.ú. Breznička ako: parcela reg. „C“ č. 1038 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 1874m2
Pozemok zapísaný na LV č. 526 vedenom pre okres Poltár, obec
nehnuteľnosť Breznička, k.ú. Breznička ako: parcela reg. „C“ č. 1039 ostatná plocha
o výmere 414 m2
Stavba zapísaná na LV č. 526 vedenom pre okres Poltár, obec Breznička,
nehnuteľnosť k.ú. Breznička ako: čerp. stanica PHM so súpisným číslom 290 na parcele
1037
Pozemok zapísaný na LV č. 7121 vedenom pre okres Bardejov, obec
nehnuteľnosť Bardejov, k.ú. Bardejov ako: parcela reg. „C“ č. 6422/4 ostatná plocha
o výmere 1697 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 7121 vedenom pre okres Bardejov, obec
nehnuteľnosť Bardejov, k.ú. Bardejov ako: parcela reg. „C“ č. 6422/5 ostatná plocha
o výmere 1968 m2
Pozemok zapísaný na LV č. 7121 vedenom pre okres Bardejov, obec
nehnuteľnosť Bardejov, k.ú. Bardejov ako: parcela reg. „C“ č. 6422/12 zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 80 m2
Stavba zapísaná na LV č. 7121 vedenom pre okres Bardejov, obec
nehnuteľnosť Bardejov, k.ú. Bardejov ako: ČERPACIA STANICA so súpisným číslom
2970 na parcele 6422/12
Stavba/ Iné stavby - železničná vlečka patriaca k areálu skladu PHM
nehnuteľnosť Zvolen, nachádzajúca sa na parcele 5342/1 pre okres Zvolen, obec
Zvolen, k.ú. Zvolen
Stavba/vonkajšie úpravy SO 030 – stáčací objekt a záchytný kanál areálu
nehnuteľnosť skladu PHM Zvolen na parcele č. 5342/1 pre okres Zvolen, obec Zvolen,

Deň
zápisu

Podstata

22 844 €

4.10.2019

OP
Blackside

4 784 €

4.10.2019

OP
Blackside

46 315 €

4.10.2019

OP
Blackside

2 452 €

4.10.2019

OP
Blackside

202 676 €

4.10.2019

OP
Blackside

1 240 €

4.10.2019

OP
Blackside

10 840 €

4.10.2019

OP
Blackside

620 €

4.10.2019

OP
Blackside

1 372 €

4.10.2019

OP
Blackside

868 €

4.10.2019

OP
Blackside

1 218 €

4.10.2019

OP
Blackside

800 €

4.10.2019

OP
Blackside

44 892 €

4.10.2019

OP
Blackside

10 340 €

4.10.2019

OP
Blackside

37 480 €

4.10.2019

OP
Blackside

8 280 €

4.10.2019

OP
Blackside

345 736 €

4.10.2019

OP
Blackside

33 940 €

4.10.2019

OP
Blackside

39 360 €

4.10.2019

OP
Blackside

1 600 €

4.10.2019

OP
Blackside

323 302 €

4.10.2019

OP
Blackside

105 656,38 € 4.10.2019

OP
Blackside

21 800,57 € 4.10.2019

OP
Blackside
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Blackside

k.ú. Zvolen
Stavba SO 032 – čerpacia stanica areálu skladu PHM Zvolen na parcele č.
528/11 pre okres Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Zvolen
Stavba SO 031/1 – čerp. výd. plocha areálu skladu PHM Zvolen na parcele
č. 528/23 pre okres Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Zvolen
Stavba/vonkajšie úpravy SO 031/2 – havarijná nádrž na parcele č. 528/19
pre okres Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Zvolen
Stavba/vonkajšie úpravy SO 031/3 – el. prípojka na parcele číslo 528/19
pre okres Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Zvolen
Stavba – komín areálu skladu PHM Zvolen na parcele č. 528/22 pre okres
Zvolen, obec Zvolen, k.ú. Zvolen

24

nehnuteľnosť

112 002,23 € 4.10.2019

25

nehnuteľnosť

26

nehnuteľnosť

27

nehnuteľnosť

28

nehnuteľnosť

29

nehnuteľnosť Stavba – oplotenie areálu skladu PHM Zvolen

30

nehnuteľnosť

31

nehnuteľnosť Stavba/vonkajšie úpravy – oporný múr na parcele č. 528/19

1 808,71 €

4.10.2019

32

Nehnuteľnosť Stavba/vonkajšie úpravy – NN prípojka výd. plochy

830,52 €

4.10.2019

33

Hnuteľná vec Technológia pre stáčanie PHM

1

45 777,96 € 4.10.2019

34

Hnuteľná vec Technológia ČS

1

43 404 €

4.10.2019

35

Hnuteľná vec Inventár – bencalor1 Zvolen

1

1 545,18 €

4.10.2019

36

Hnuteľná vec Inventár – bencalor2 Diviaky

1

1 464,56 €

4.10.2019

37

Hnuteľná vec Zostava ARISTO Zvolen

1

1 981,00 €

4.10.2019

38

Hnuteľná vec Čerpadlo Zvolen

1

2 567,60 €

4.10.2019

39

Hnuteľná vec Výdajný stojan Diviaky

1

3 225,82 €

4.10.2019

40

Hnuteľná vec Registračná pokladnica Diviaky

1

5 065,95 €

4.10.2019

52 889,99 € 4.10.2019
3 140,03 €

4.10.2019

9 379,81 €

4.10.2019

200 101,89 € 4.10.2019
5 833,48 €

Stavba/vonkajšie úpravy – spevnené plochy areálu skladu PHM na parcele
č. 528/19 a 5342/1

4.10.2019

27 699,34 € 4.10.2019

OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside
OP
Blackside

K090228
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1560/14, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/897/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/897/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Helena Botošová, nar. 11.04.1986, trvale bytom: Sládkovičova 1560/14, 986 01 Fiľakovo,
v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, spis. zn. 4OdK/897/2019,
oznamuje osobám oprávneným nahliadať do správcovského spisu, že dňom zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: ul. J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 16.00
hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0908 602 156, alebo písomne na adrese kancelárie
správcu alebo na e-mailovej adrese: stela.chovanova@gmail.com.
JUDr. Stela Chovanová, správca
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K090229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1560/14, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/897/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/897/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Stela Chovanová správca dlžníka: Helena Botošová, nar. 11.04.1968, trvale bytom:
986 01 Fiľakovo, v konaní o oddlženie dlžníka konkurzom, vedenom na Okresnom súde
zn. 4OdK/897/2019, a vedenej pod spisovou značkou správcu 4OdK/897/2019 S1612,
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, ktorý je
pobočka zahraničnej banky, číslo účtu v tvare IBAN: SK57 8360 5207 0042 0628 8036.

Sládkovičova 1560/14,
Banská Bystrica, spis.
týmto zverejňuje číslo
vedený v mBank S.A.,

Poučenie:
§ 167l Prihlasovanie a popieranie pohľadávok
(5) Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až
7, 9, 11, 13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
§ 32 Popretie a zistenie pohľadávky
(3) Pohľadávku možno poprieť
a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
(5) Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
(6) Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
(7) Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu; na ten účel správca zverejní v Obchodnom vestníku bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí
súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na
vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
(9) Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná
voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30
dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
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(11) Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo
výške základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu8b). Ak
navrhovateľ preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o
určení popretej pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
(13) Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
(14) V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky,
ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
(15) Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
(16) Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za
zistenú.
(18) Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Stela Chovanová, správca

K090230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 1560/14, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Stela Chovanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/897/2019 S1612
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/897/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny
Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved
„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“
"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"
«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables
"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"
"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"
Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
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"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Helena Botošová, nar. 11.04.1968, trvale bytom: Sládkovičova
1560/14, 986 01 Fiľakovo („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bolo Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, č. k. 4OdK/897/2019 - 12, zo dňa 18.09.2019, IČS: 6119358183, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 1842019, dňa 24.09.2019, pod zn. K084682, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená
JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. resp. https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt Helena Botošová, date of birth 11.04.1968, adress
Sládkovičova 1560/14, 986 01 Fiľakovo is our responsibility to inform you, that the district Court in
Banská Bystrica (Slovakia) No. 4OdK/897/2019 - 12 dated 18.09.2019, it was published in the Commercial
bulletin No. 184/2019 from 24.09.2019, K084682 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed JUDr. Stela Chovanová, J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the
trustee in the bankruptcy.
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This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
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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.
The application form shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements;
otherwise it will not be taken into consideration. The application form can be found on the website
www.justice.gov.sk or
https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true
JUDr.
správca (trustee)

Stela

Chovanová

K090231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Píriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/885/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/885/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu: Ivana
Píriová, narodená 04.10. 1968, trvale bytom Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica v súlade s § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00
– 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
Vo Zvolene, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K090232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Píriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/885/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/885/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ivana Píriová, narodená 04.10. 1968, trvale bytom Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/885/2019 zo dňa 11.09.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 179/2019 dňa 17.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika k číslu konania 4OdK/885/2019. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
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sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ivana Píriová, narodená 04.10. 1968, trvale bytom Jurka Langsfelda 712/41, 967
01 Kremnica (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/885/2019 dated on 11th of September 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in
Commercial bulletin of Slovak republic No. 179/2019 on 17th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the No.
4OdK/885/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
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declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Vo Zvolene, dňa 04.10.2019
In Zvolen, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K090233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Píriová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/885/2019 S1752
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/885/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, správca
úpadcu: Ivana Píriová, narodená 04.10. 1968, trvale bytom Jurka Langsfelda 712/41, 967 01 Kremnica v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 4OdK/885/2019 týmto v súlade s § 32
ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky.
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.
Vo Zvolene, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Sámelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/929/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/929/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Miroslava Sámelová, nar. 09. 04. 1975, trvale bytom Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica, obchodné meno Miroslava Sámelová, s miestom podnikania Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica, IČO - 35299142 v súlade s
§ 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že
dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00
– 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
Vo Zvolene, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
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K090235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Sámelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/929/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/929/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Miroslava Sámelová, nar. 09. 04. 1975, trvale bytom Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica, obchodné meno Miroslava Sámelová, s miestom podnikania Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica, IČO - 35299142 (ďalej len
"úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/929/2019 zo dňa 20.09.2019
bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 188/2019 dňa 30.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovenská republika k číslu konania 2OdK/929/2019. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a
ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
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neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Miroslava Sámelová, nar. 09. 04. 1975, trvale bytom Jula Horvátha 881/55, 967
01 Kremnica, obchodné meno - Miroslava Sámelová, s miestom podnikania Jula Horvátha 881/55, 967 01
Kremnica, IČO - 35299142 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/929/2019 dated on 20th of September 2019 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Banská Bystrica was
published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 188/2019 on 30th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Nám. SNP 37, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the No.
2OdK/929/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application shall
be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
Vo Zvolene, dňa 04.10.2019
In Zvolen, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K090236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Sámelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1975
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/929/2019 S1752
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/929/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 37, 960 01 Zvolen, správca
úpadcu: Miroslava Sámelová, nar. 09. 04. 1975, trvale bytom Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica, obchodné
meno - Miroslava Sámelová, s miestom podnikania Jula Horvátha 881/55, 967 01 Kremnica, IČO - 35299142 v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/929/2019 týmto v súlade s § 32
ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie
pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.s., pobočka zahraničnej banky.
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.
Vo Zvolene, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benč Patrik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moyzesova 979 / 33, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/924/2018 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/924/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Patrik Benč, nar. 29. 08. 1982, bytom Moyzesova 979/33, 968 01 Nová Baňa týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Patrik Benč, nar. 29. 08. 1982, bytom Moyzesova 979/33,
968 01 Nová Baňa, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K090238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šikula Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Jána Kollára 557 / 33, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1972
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/119/2019 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/119/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, správca dlžníka:
Peter Šikula, nar. 16.04.1972, bytom Jána Kollára 557/33, 967 01 Kremnica týmto v zmysle § 167v ods. 1 ZKR
oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Peter Šikula, nar. 16.04.1972, bytom Jána Kollára 557/33,
967 01 Kremnica, k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca

K090239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 184/35, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/647/2019, S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/647/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina zn S-1346, správca
konkurznej podstaty dlžníka Ondrej Harvan nar. 27.07.1980, bytom Hviezdoslavova 184/35, 976 67 Závadka nad
Hronom podnikajúci pod obchodným menom Ondrej Harvan, s miestom podnikania Hviezdoslavova 184/35, 976
67 Závadka nad Hronom, IČO 52334821 týmto v zmysle § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok nezabezpečená pohľadávka veriteľa SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/48, 010 47
Žilina pod p.č. 1 v celkovej výške 158,89 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K090240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Harvan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 184/35, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/647/2019, S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
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2OdK/647/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

S poukazom na ustanovenie §-u 167v ods. 1 zákona .č. 7/2005 Z.z. týmto oznamujem, že konkurzné konanie
úpadcu Ondrej Harvan, nar. 27.07.1980, trvale bytom Hviezdoslavova 184/ 35, 976 67 Závadka nad Hronom
Ondrej Harvan, s miestom podnikania Hviezdoslavova 184/35, 976 67 Závadka nad Hronom IČO: 52334821
vedené na OS Banská Bystrica pod č. konania 2OdK/647/2019 sa končí, nakoľko dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku a teda konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZRUŠUJE.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K090241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Mika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 283/40, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/872/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/872/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina konkurzný správca úpadcu:
Erik Mika , nar. 02.02.1979, bytom Hviezdoslavova 283/40, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno Erik Mika,
s miestom podnikania Hviezdoslavova 283/40, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese M.
Chrásteka 23/19, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 905 416 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
v Banskej Bystrici č. k. 4OdK/872/2019, týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení
požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je
možné po predchádzajúcej dohode v kancelárii správcu na adrese: M.R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, v
bežných pracovných dňoch v pondelok až piatok v čase od 8.30 – 11.30 h. a od 12.30 – 15.30 h. Žiadosť na
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na uvedenej adrese,
telefonicky na t. č. 0919 470 407, alebo elektronickou poštou: chromcikova.evka1@gmail.com.
Ing. Eva Chromčíková – správca

K090242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Mika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 283/40, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/872/2019 S -1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/872/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Eva Chromčíková so sídlom kancelárie M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, správca konkurznej podstaty
úpadcu Erik Mika , nar. 02.02.1979, bytom Hviezdoslavova 283/40, 965 01 Žiar nad Hronom, obchodné meno
Erik Mika, s miestom podnikania Hviezdoslavova 283/40, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese
M. Chrásteka 23/19, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 44 905 416
v zmysle ustanovenia § 32 ods.7 písm. b,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, že bankový účet , na ktorý možno skladať kauciu je
vedený vo finančnom ústave Všeobecná úverová banka a.s., číslo účtu SK53 0200 0000 0033 2832 8759.
Kaucia sa skladá vo výške 2 % zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2 %
zo sumy, v ktorej bola popretá a to najmenej 350 Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie spisová značka – kaucia na popieranie. 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 možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K090243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podstata: Všeobecná podstata
Por.
Súbor majetku
č.
41
42
43
44
45

Počet
ks

Popis

peňažné prostriedky evidované na účte v Tatra banke, č. ú.
2622027995/1100
hnuteľná vec
motorové vozidlo Mercedes Benz S350, EČV: TR858AN
motorové vozidlo Volvo FH 12 42 - nákladné vozidlo, EČV: TR751AI,
hnuteľná vec
od 29.6.2018 vozidlo dočasne vyradené z cestnej premávky
dlhodobý
obchodný podiel/ 51%-ný podiel v spoločnosti SLOVCONTRACT, spol.
finančný majetok s.r.o., Kozmonautická 9, 821 02 Bratislava, IČO: 35 723 149
dlhodobý
obchodný podiel/ 51%-ný podiel v spoločnosti MG Logistic CZ, s.r.o.,
finančný majetok Lieberzeitova 1068/11a, 614 00 Brno, IČO: 292 09 510
účet v banke

Súpisová
hodnota

Deň
zápisu

1 041,02 €

4.10.2019 VP

38 138,82 €

4.10.2019 VP

33 650,00 €

4.10.2019 VP

3 380,00 €

4.10.2019 VP

3 949,20 €

4.10.2019 VP

Podstata

K090244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Komorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 1602 / 21, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/654/2018 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/654/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Bc. Veronika Komorová, nar. 12.10.1988, trvale bytom Partizánska 1602/21,
962 05 Hriňová, obchodné meno Veronika Komorová, s miestom podnikania Partizánska 1602/21, 962 05
Hriňová, oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka zistil, že majetok podliehajúci konkurzu:
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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Osobné motorové vozidlo Ford Mondeo, EVČ: DT082BC, r.v. 2002.

nemá ani nepatrnú hodnotu a preto ho vylučuje zo všeobecnej podstaty
JUDr. Peter Škrabák, správca

K090245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlana Kyseľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 182, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Škrabák
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/501/2019 S1823
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/501/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ponukové konanie
JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, ako správca úpadcu: Ing. Svetlana
Kyseľová, nar. 23. 07. 1971, trvale bytom Mýtna 182, 985 53 Mýtna, týmto v zmysle ustanovenia § 167p zák. č.
7/2005 Z. z. vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na predaj iných majetkových hodnôt úpadcu.
Ide o nasledovné majetkové hodnoty:
·

Obchodný podiel v spol. CFT LIMITED, s.r.o., so sídlom Ulica Štefana Moyzesa 4304/57, Lučenec 984
01, IČO 47 534 982, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl. č.
25653/S.

Podmienky ponukového konania:
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia. Bližšie informácie o predaji
môžu záujemcovia získať u správcu telefonicky na čísle 0917 320 902 alebo e-mailom na adrese:
peter@skrabak.sk.
Termín a miesto predkladania ponúk:
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZNÉ KONANIE sp. zn. : 4OdK/501/2019 – Ing. Svetlana Kyseľová – NEOTVÁRAŤ!“ na adresu správcu:
JUDr. Peter Škrabák, so sídlom Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica, najneskôr v lehote 10 dní odo dňa
zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína
plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku a končí desiaty deň o 15:30
hod. Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude
považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť ani vziať späť.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
Predloženie ponuky:
Každý záujemca je povinný uhradiť zálohu na celú ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN SK37 1111 0000 0011 2215 5005 ,
poznámka: meno, priezvisko alebo obchodné meno záujemcu – záloha. Za riadne a včas uhradenú zálohu na
celú ponúkanú kúpnu cenu sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet správcu najneskôr v posledný
deň určený na doručovanie ponúk. Predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku.
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Náležitosti ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
1. riadna identifikácia majetku, ktorá musí byť zhodná s označením majetku, ktorý je uvedený v súpise
majetku,
2. uvedenie ponúkanej kúpnej ceny,
3. označenie záujemcu: Pri fyzickej osobe nepodnikateľovi je potrebné uviesť meno, priezvisko, bydlisko,
dátum narodenia a predložiť fotokópiu občianskeho preukazu. Pri fyzickej osobe podnikateľovi je potrebné
predložiť overenú fotokópiu živnostenského, prípadne iného oprávnenia. Pri právnickej osobe je potrebné
predložiť overenú fotokópiu výpisu z obchodného registra spoločnosti nie staršiu ako 1 mesiac,
4. predloženie dokladu preukazujúceho uhradenie zálohy na celú ponúkanú kúpnu cenu,
5. kontaktné údaje záujemcu a uvedenie bankového spojenia a čísla účtu.
Podmienky akceptácie ponuky:
V prípade, že záväzná ponuka nebude obsahovať niektorú z náležitostí alebo dokladov, má správca právo
odmietnuť ponuku a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
Termín a miesto otvorenia obálok:
Neporušené obálky záujemcov budú otvorené správcom do 5 dní od uplynutia lehoty na doručovanie ponúk
v sídle správcu. O otváraní obálok sa vyhotoví úradný záznam.
Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 dní od otvorenia obálok. Víťazom ponukového konania sa stane
záujemca, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne ponúkne najvyššiu cenu. Pri rovnosti ponúk rozhodne žreb
správcu. Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk o výsledku ponukového konania. S úspešným záujemcom uzavrie správca zmluvu
bezodkladne potom, ako žiadna oprávnená osoba dlžníka nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty
za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní postupom podľa § 167r zák. č. 7/2005 Z.z.. V prípade, ak bude
záujemca vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu neuzavrie zmluvu, má správca nárok na zmluvnú pokutu vo
výške 10 % z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky správcovi sa považuje za súhlas s podmienkou
o zmluvnej pokute. Neúspešným záujemcom budú nimi uhradené zálohy vrátené najneskôr do 10 pracovných dní
odo dňa vyhodnotenia ponuky.
JUDr. Peter Škrabák, správca

K090246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hromadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Langsfelda 717/2, 967 01 Kreminca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/881/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/881/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka Iveta Hromadová, nar. 24. 01. 1986, trvale bytom J. Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2OdK/881/2019, oznamuje
veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod.
do 11.00 hod. a od 12.00 hod. do 15.00 hod. Nahliadnutie treba dohodnúť telefonicky na tel. č. 0904 320 100,
alebo písomne na adrese kancelárie správcu alebo na e-mailovej adrese: natalia.milanova@gmail.com.
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Mgr. Natália Miľanová, správca

K090247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hromadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Langsfelda 717/2, 967 01 Kreminca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/881/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/881/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VEC: Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny

Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved

„Поканазапредявяваненавземане. Срокове, коитотрябвадасеспазват“

"Wezwanie do zgłoszeniawierzytelności. Przestrzegaćterminów"

«Convocatoria para la presentacio´ndecréditos. PlazosAplicables

"Invitoall'insinuazionediuncredito. Terminedaosservare"

"Opfordringtilanmeldelseaffordringer. Væropmærksompåfristerne"

„Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"

„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
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"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".

"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"

"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",

"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις προθεσμίες"

"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"

"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"

"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".

"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen termijnen"

"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a observar"

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

"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a creanței. Termenullimită"

"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"

"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat"

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, ako správca dlžníka Iveta Hromadová, nar. 24.01.1986, trvale bytom J. Langsfelda
717/2, 967 01 Kremnica („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, č. k. 2OdK/881/2019-12 zo dňa 06.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 178/2019
dňa 16.09.2019, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J. Kozáčeka
13, 960 01 Zvolen, SR.
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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 Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20. mája 2015.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)

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

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

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

Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)

Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)

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

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

According to Art. 54 European regulations Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of bankrupt: Iveta Hromadová, 24. 01. 1986, J. Langsfelda 717/2,
967 01 Kremnica, is our responsibility to inform you, that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia)
No. 2OdK/881/2019-12 dated 06.09.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 178/2019 from
16.09.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Mgr. Natália Miľanová,
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, Slovak republic, as the trustee in the bankruptcy.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European regulations Parliament and Council
(EU) No. 2015/848 of 20 May 2015.
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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.

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

573

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.

Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.

Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.

The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.

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

Mgr.
správca (trustee)

Natália

Miľanová
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K090248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Hromadová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Langsfelda 717/2, 967 01 Kreminca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/881/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/881/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR, správca konkurznej
podstaty dlžníka Iveta Hromadová, nar. 24. 01. 1986, trvale bytom J. Langsfelda 717/2, 967 01 Kremnica,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 2OdK/881/2019, 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 mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, č. ú.: IBAN: SK16 8360 5207 0042 0622 7276. V zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 a § 32
ods. 3, 5, 7 a 19 ZKR:

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

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

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

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

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

K090249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľová Iveta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobroč 198, 985 53 Dobroč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/228/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Iveta Fiľová, nar. 08.08.1948,
trvale bytom Dobroč 198, 985 53 Dobroč, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Fiľová, s miestom
podnikania: Dobroč 198, 985 53 Dobroč, IČO: 35 133 554, (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/228/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/228/2019 zo dňa 12.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 54/2019 dňa 18.03.2019,
týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 125/2019 zo dňa 01.07.2019, K č.
056492 a v Obchodnom vestníku č. 176/2019 zo dňa 12.09.2019 pod K080967) a to ako „stojí a leží“
Pozemky

Číslo Druh
Výmera Štát,
pozemku pozemku okres,
v m²
obec

1

lesný
14669
pozemok

Katastrálne Číslo listu Číslo Spoluvlastnícky Označenie
územie
vlastníctva parcely podiel
zabezpečeného
veriteľa
zabezpečenej
pohľadávky

Slovenská Podrečany
republika,
Lučenec,
Podrečany

141

Parcela 2/172
EKN
492/ 2

Hodnota
Poznámka
zapisovaného
majetku
určená
odhadom
správcu
zabezpečená
42,64 €
PKV 12 pre
pohľadávka
parcely reg. E
zapísaná
v
KN
492/2,
Zozname
493/1
pohľadávok pod
Spoločná
č.
12
nehnuteľnosť
POHOTOVOSŤ,
pôvodne
s.r.o., Pribinova
zapísaná v PK
25,
811
09
vl. č. 12 v kat.
Bratislava,
SR,
území
IČO: 35 807 598,
Podrečany je
evidovaná
v kat.
území
Podrečany na
LV č. 141 –
EKN
p.
č.
492/2, 493/1
(pôvodne Pk.
Vl. 12) – v.z.
13/13
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pozemok

Slovenská Podrečany
republika,
Lučenec,
Podrečany
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Parcela 2/172
EKN
493/ 1
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zabezpečená
816,33 €
pohľadávka
zapísaná
v
Zozname
pohľadávok pod
č.
12
POHOTOVOSŤ,
s.r.o., Pribinova
25,
811
09
Bratislava,
SR,
IČO: 35 807 598,

PKV 12 pre
parcely reg. E
KN
492/2,
493/1
Spoločná
nehnuteľnosť
pôvodne
zapísaná v PK
vl. č. 12 v kat.
území
Podrečany je
evidovaná
v kat.
území
Podrečany na
LV č. 141 –
EKN
p.
č.
492/2, 493/1
(pôvodne Pk.
Vl. 12) – v.z.
13/13

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).
Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/228/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne
2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne
3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 522820191 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
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Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku 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.
Vo Zvolene 06.10.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K090250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fiľová Iveta, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dobroč 198, 985 53 Dobroč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Levrinc, PhD.
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/228/2019 S1201
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/228/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Iveta Fiľová, nar. 08.08.1948,
trvale bytom Dobroč 198, 985 53 Dobroč, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Fiľová, s miestom
podnikania: Dobroč 198, 985 53 Dobroč, IČO: 35 133 554, (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/228/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/228/2019 zo dňa 12.03.2019, zverejneným 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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Deň vydania: 09.10.2019

Obchodnom vestníku č. 54/2019 dňa 18.03.2019,
týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:
1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 125/2019 zo dňa 01.07.2019, K č.
056491 a v Obchodnom vestníku č. 176/2019 zo dňa 12.09.2019) a to ako „stojí a leží“
Pozemky
Deň
Hodnota
Druh
Štát, okres, Katastrál Číslo
Číslo Spoluvlastní zapísani
zapisované ho
Čísl pozemk Výmer obec
ne územie Listu
parcel cky
a
Dôvod
majetku
Poznámka
o
u
a v m²
vlastníct y
podiel
majetku zapísania
určená
va
do súpisu majetku do vlastným
súpisu
odhadom
správcu
Slovensk
á
Tomášovc
Parcel
15.05.20
1
1
záhrada 4619 republika, e
465
a CKN 3824/17472 19
LV č. 465, 870,23 €
Lučenec,
572/3
k.ú.
Tomášov ce
Tomášovce
Spoločná
nehnuteľno sť
pozemkové ho
spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
LIPINA Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská
č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v
katastrálno
m
území
Tomášovce
Slovensk
, na LV č. 926 trvalý
á
Parcel
EKN p.č. 364/1,
2
trávny
32889 republika, Tomášovc 926
a EKN 158/45720
15.05.20 LV č. 926, 10,23 €
364/2, na LV č.
porast
Lučenec,
e
364/1
19
k.ú.
1681
Tomášov ce
Tomášovce
- EKN p.č. 365,
366,
367/1,
367/101,
369/2,

370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16
- v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o
Tomášovce

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovensk
á
lesný
republika,
Parcel
3 pozemo k 81526 Lučenec, Tomášov Tomášovc 926 EKN
2
ce
e
364/2

Deň vydania: 09.10.2019

, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
a
736,
158/45720 15.05.20 LV č. 926, 845,22 1031/2,
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16
- v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38,

985 56
Tomášovce
, je
evidovaná v
Slovensk
á
katastrálno m území
lesný
republika, Lučenec,
Parcel a
Tomášovce
4 pozemo k 35613 Tomášov ce
Tomášovc 929 EKN 369/1 158/45720 15.05.20 LV č. 929, 307,68 , na LV č. 926 - EKN p.č.
2
e
19
k.ú.
€
364/1, 364/2, na LV č.
Tomášovce
1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č.
369/1, na LV č. 1680 CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16.
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
5 orná pôda 23
Tomášov ce
Tomášovc 1044 EKN 615/1 1/3
15.05.20 LV č. 1044, 2,76 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
6 orná pôda 117 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 650/3 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 7,02 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
7 orná pôda 117 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 650/4 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 7,02 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
trvalý
republika, Lučenec,
Parcel a
8 trávny
189 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 722/5 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 2,84 €
porast
e
19
k.ú.
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Tomášovce

trvalý
9 trávny
porast

379

Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 722/6 1/6
e

15.05.20 LV č. 1078, 5,69 €
19
k.ú.
Tomášovce

Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
10 orná pôda 5812 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 778/3 1/6
e

15.05.20 LV č. 1078, 348,72
19
k.ú.
€
Tomášovce

Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
11 orná pôda 3546 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 778/4 1/6
e
Slovensk
republika,

á
Parcel

orná

12 pôda

15.05.20 LV č. 1078, 212,76
19
k.ú.
€
Tomášovce

Tomášovc

4315 Lučenec,
Tomášov ce

e

á

13 orná
pôda

Slovensk
republika,
2605 Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk
republika,
469 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
14 trávny
porast

Slovensk
republika,
132 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
15 trávny
porast

Slovensk
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
16 trávny
porast

Slovensk
republika,
122 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
17 trávny
porast

Slovensk
republika,
604 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
18 trávny
porast

41

15.05.20

1078 a EKN
779/3

1/6

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
779/4

Parcel
Tomášovc 1078 EKN
e
864/1

a

Parcel
Tomášovc 1078 EKN
e
864/6

a

LV č. 1078, 258,90
k.ú.
€
Tomášovce

15.05.20 LV č. 1078, 156,30
19
k.ú.
€
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1078, 7,04 €
19
k.ú.
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1078, 1,98 €
19
k.ú.
Tomášovce

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
865/1

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
865/2

Parcel
Tomášovc 1137 EKN
e
718/1

19

15.05.20 LV č. 1078, 0,62 €
19
k.ú.
Tomášovce

15.05.20 LV č. 1078, 1,83 €
19
k.ú.
Tomášovce

a
1/6

15.05.20 LV č. 1137, 9,06 €
19
k.ú.
Tomášovce
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
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19 vodná
plocha

20 vodná
plocha

Slovensk
republika,
120 Lučenec,
Tomášov ce
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Deň vydania: 09.10.2019
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
737/11
6

a
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
19
k.ú.
0,06 €
Tomášovce

741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Slovensk
á
741/59,
republika, Lučenec,
Parcel a
741/60,
37 Tomášov ce
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
e
737/11
19
k.ú.
0,02 na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
7
Tomášovce €
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z

876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
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21 ostatná
plocha

zastava
22 plocha
nádvorie
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Slovensk
á
republika,
Parcel
326 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1182 CKN
ce
e
741/25

Slovensk
ná
republika,
a 85 Lučenec,
Tomášov ce

á

Deň vydania: 09.10.2019

Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
2,07 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom

Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
Tomášovc
Parcel
15.05.20
741/41,
e
1182 a CKN 3360/979020 19
LV č. 1182, 0,54 741/42,
741/26
k.ú.
€
741/43,
Tomášovce
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
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744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,

23 záhrada

Slovensk
republika,
410 Lučenec,
Tomášov

á
Parcel
Tomášovc 1182 a CKN 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
e
741/38
19
k.ú.
2,60
Tomášovce €

ce

741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
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zastava
24 plocha
nádvorie

zastava
25 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 30 Lučenec,
Tomášov ce
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á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/39

Slovensk
á
ná republika,
Parcel
a 8 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1182 CKN
ce
e
741/40

Deň vydania: 09.10.2019

741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,19 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,

740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,05 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
HALIER -
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
Slovensk
á
741/41,
republika, Lučenec,
Parcel a
741/42,
26 záhrada 86 Tomášov ce
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/43,
e
741/41
19
k.ú.
0,55 741/57,
Tomášovce €
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,

Slovensk

lesný
27 pozemo k

á
republika,
Parcel a
81 Lučenec,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,07
Tomášov ce
e
741/42
19
k.ú.
€
Tomášovce

741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
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zastava
28 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 19 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/43

Deň vydania: 09.10.2019

741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,12 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV

č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
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29 ostatná
plocha

ostatná
30 plocha

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

741/43,
741/57,
741/58,
Slovensk
á
741/59,
republika, Lučenec,
Parcel
741/60,
102 Tomášov ce
Tomášovc 1182 a CKN 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
e
741/57
19
k.ú.
0,65 na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
Tomášovce €
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho

Slovensk
á
republika,
Tomášovc
Parcel
246 Lučenec, Tomášov e
1182 CKN
ce
741/58

spoločenstv a s právnou
subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
a
15.05.20
741/57,
3360/979020 19
LV č. 1182, 1,56 741/58,
k.ú.
€
741/59,
Tomášovce
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č.
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31 ostatná
plocha

zastava
32 plocha
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
republika,
300 Lučenec,
Tomášov ce

á

Slovensk
ná
republika,
a 436 Lučenec,
Tomášov ce

á

Deň vydania: 09.10.2019

1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
Parcel a
741/26,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 1,90 741/38,
e
741/59
19
k.ú.
€
741/39,
Tomášovce
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
741/60
19
k.ú.
2,77 741/61, EKN p.č.
Tomášovce €

741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
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zastava
33 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 293 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á

zastava ná
34 plocha
a 622
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

zastava ná
35 plocha
a 51
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

lesný
36 pozemo k

330

zastava ná
37 plocha
a 89
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/61

Deň vydania: 09.10.2019

Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
1,86 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16

Tomášovc
Parcel a
15.05.20
e
1182 CKN
3360/979020 19
LV č. 1182, 3,95 €
741/69
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,32 €
e
741/70
19
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,28 €
e
741/71
19
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,57 €
e
741/72
19
k.ú.
Tomášovce
Spoločná nehnuteľno sť
pozemkové ho spoločenstv
a s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
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lesný
38 pozemo k

lesný
39 pozemo k

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
republika,
51074 Lučenec,
2
Tomášov ce

Slovensk
á
republika,
36785 Lučenec,
6
Tomášov ce

zastava ná
40 plocha
a 27
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk

Deň vydania: 09.10.2019

p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 EKN 741 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
19
k.ú.
438,22 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,

753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná nehnuteľno sť
pozemkové ho spoločenstv
a s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 EKN 745 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
19
k.ú.
315,62 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Parcel a
Tomášovc 1400 CKN
1/3
e
828/49

15.05.20 LV č. 1400, 16,65 €
19
k.ú.
Tomášovce

á
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Obchodný vestník 195/2019
zastava ná
41 plocha
a 70
nádvorie

42 orná pôda 12

trvalý
43 trávny
porast

44 záhrada

trvalý
45 trávny
porast

republika,
Lučenec,
Tomášov

Konkurzy a reštrukturalizácie
Parcel a
Tomášovc 1400 CKN
1/3
e
828/68

ce
Slovensk
á
republika,
Parcel
Lučenec, Tomášov Tomášovc 1508 EKN
ce
e
597/1

Slovensk
á
republika,
Parcel
771 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1584 EKN
ce
e
865/10
1

Deň vydania: 09.10.2019

15.05.20 LV č. 1400, 43,17 €
19
k.ú.
Tomášovce

a
1/6

15.05.20 LV č. 1508, 0,72 €
19
k.ú.
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1584, 11,57
19
k.ú.
€
Tomášovce

a

Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
373, 653,
republika,
Parcel a
736,
1299 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1680 CKN 211 158/45720 15.05.20 LV č. 1680, 8,30 € 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská

č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
Slovensk
á
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
republika, Lučenec, Tomášovc
Parcel a
15.05.20
364/2, na LV č. 1681
18098 Tomášov ce
e
1681 EKN 365 158/45720 19
LV č. 1681, 5,63 - EKN p.č. 365, 366,
k.ú.
€
367/1,
Tomášovce
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
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trvalý
46 trávny
porast

trvalý
47 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika, Lučenec,
Parcel a
1031/2,
12914 Tomášov ce
Tomášovc 1681 EKN 366 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 4,02 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z
875/16 -

v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
Parcel a
373, 653,
republika,
EKN
736,
72784 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 367/1
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 22,64 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019
LV č. 1681

trvalý
48 trávny
porast

trvalý
49 trávny
porast

Slovensk
á
republika,
Parcel
6426 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN
ce
e
367/10
1

Slovensk
á
republika,
Parcel
12279 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN
0
ce
e
369/2

Slovensk

a
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 2,00 €
19
k.ú.
Tomášovce

- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
a
736,
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 38,19 1031/2,
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o

Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681

á
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republika,
54877 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 Parcel
ce
e
EKN
370/1

- EKN p.č. 365, 366,
a 158/45720 15.05.20 LV č. 1681,
367/1,
19
k.ú.
17,07 367/101,
Tomášovce €
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
373, 653,
republika,
Parcel a
736,
47627 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN 372 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 14,81 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,

na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika,
Parcel a
1031/2,
28977 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN 373 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 90,13 1033, 1034,
1
ce
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
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Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce

trvalý
53 trávny

porast

trvalý
54 trávny
porast

Slovensk
republika,
2539 Lučenec,

Tomášov ce

á
Parcel a
Tomášovc 1681 EKN
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 0,84 €
e
19
k.ú.

653

Tomášovce

, na LV č.
926 - EKN p.č. 364/1, 364/2, na
LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika, Lučenec,
Parcel a
1031/2,
2860 Tomášov ce
Tomášovc 1681 EKN 736 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 0,89 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou

subjektivito u: LIPINA Pozemkové spoločenstv
Tomášovce
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porast
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, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
Slovensk
á
367/101,
republika,
Tomášovc
Parcel a
15.05.20
369/2,
8457 Lučenec, Tomášov e
1681 EKN
158/45720 19
LV č. 1681, 2,63 € 370/1, 372,
ce
1031/2
k.ú.
373, 653,
Tomášovce
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
Parcel a
373, 653,
republika,
EKN 1033
736,
56093 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 17,45
ce
e
19
k.ú.
€
Tomášovce

1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
Parcel a
736,
republika, Lučenec,
EKN 1034
1031/2,
25979 Tomášov ce
Tomášovc 1681
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 8,08 1033, 1034,
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porast

trvalý
58 trávny
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e

320

Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel
Tomášov ce
Tomášovc 1749 EKN
e
850/1

19

k.ú.
€
Tomášovce

Deň vydania: 09.10.2019
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16

a
158/45720 15.05.20 LV č. 1749, 0,10
19
k.ú.
€
Tomášovce

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/228/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 522820192 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku 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.
Vo Zvolene 06.10.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Iveta Fiľová, nar. 08.08.1948,
trvale bytom Dobroč 198, 985 53 Dobroč, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Fiľová, s miestom
podnikania: Dobroč 198, 985 53 Dobroč, IČO: 35 133 554, (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/228/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/228/2019 zo dňa 12.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 54/2019 dňa 18.03.2019,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 125/2019 zo dňa 01.07.2019, K č.
056491 a v Obchodnom vestníku č. 176/2019 zo dňa 12.09.2019) a to ako „stojí a leží“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemky
Deň
Hodnota
Druh
Štát, okres, Katastrál Číslo
Číslo Spoluvlastní zapísani
zapisované ho
Čísl pozemk Výmer obec
ne územie Listu
parcel cky
a
Dôvod
majetku
Poznámka
o
u
a v m²
vlastníct y
podiel
majetku zapísania
určená
va
do súpisu majetku do vlastným
súpisu
odhadom
správcu
Slovensk
á
Tomášovc
Parcel
15.05.20
1
1
záhrada 4619 republika, e
465
a CKN 3824/17472 19
LV č. 465, 870,23 €
Lučenec,
572/3
k.ú.
Tomášov ce
Tomášovce
Spoločná
nehnuteľno sť
pozemkové ho
spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
LIPINA Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská
č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v
katastrálno
m
území
Tomášovce
Slovensk
, na LV č. 926 trvalý
á
Parcel
EKN p.č. 364/1,
2
trávny
32889 republika, Tomášovc 926
a EKN 158/45720
15.05.20 LV č. 926, 10,23 €
364/2, na LV č.
porast
Lučenec,
e
364/1
19
k.ú.
1681
Tomášov ce
Tomášovce
- EKN p.č. 365,
366,
367/1,
367/101,
369/2,

370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16
- v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
lesný
republika,
Parcel
3 pozemo k 81526 Lučenec, Tomášov Tomášovc 926 EKN
2
ce
e
364/2

Deň vydania: 09.10.2019

367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
a
736,
158/45720 15.05.20 LV č. 926, 845,22 1031/2,
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16
- v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38,

985 56
Tomášovce
, je
evidovaná v
Slovensk
á
katastrálno m území
lesný
republika, Lučenec,
Parcel a
Tomášovce
4 pozemo k 35613 Tomášov ce
Tomášovc 929 EKN 369/1 158/45720 15.05.20 LV č. 929, 307,68 , na LV č. 926 - EKN p.č.
2
e
19
k.ú.
€
364/1, 364/2, na LV č.
Tomášovce
1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č.
369/1, na LV č. 1680 CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16.
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
5 orná pôda 23
Tomášov ce
Tomášovc 1044 EKN 615/1 1/3
15.05.20 LV č. 1044, 2,76 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
6 orná pôda 117 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 650/3 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 7,02 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
7 orná pôda 117 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 650/4 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 7,02 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
trvalý
republika, Lučenec,
Parcel a
8 trávny
189 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 722/5 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 2,84 €
porast
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
trvalý
republika, Lučenec,
Parcel a
9 trávny
379 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 722/6 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 5,69 €
porast
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
10 orná pôda 5812 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 778/3 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 348,72
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Konkurzy a reštrukturalizácie
e

19

Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
11 orná pôda 3546 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 778/4 1/6
e
Slovensk
republika,

15.05.20 LV č. 1078, 212,76
19
k.ú.
€
Tomášovce

Parcel
Tomášovc

4315 Lučenec,
Tomášov ce

e

á

13 orná
pôda

Slovensk
republika,
2605 Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk
republika,
469 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
14 trávny
porast

Slovensk
republika,
132 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
15 trávny
porast

Slovensk
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
16 trávny
porast

Slovensk
republika,
122 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
17 trávny
porast

Slovensk
republika,
604 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
18 trávny
porast

41

Slovensk
republika,

k.ú.
€
Tomášovce

á

orná

12 pôda

Deň vydania: 09.10.2019

15.05.20

1078 a EKN
779/3

1/6

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
779/4

Parcel
Tomášovc 1078 EKN
e
864/1

a

Parcel
Tomášovc 1078 EKN
e
864/6

a

LV č. 1078, 258,90
k.ú.
€
Tomášovce

15.05.20 LV č. 1078, 156,30
19
k.ú.
€
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1078, 7,04 €
19
k.ú.
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1078, 1,98 €
19
k.ú.
Tomášovce

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
865/1

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
865/2

Parcel
Tomášovc 1137 EKN
e
718/1

19

15.05.20 LV č. 1078, 0,62 €
19
k.ú.
Tomášovce

15.05.20 LV č. 1078, 1,83 €
19
k.ú.
Tomášovce

a
1/6

15.05.20 LV č. 1137, 9,06 €
19
k.ú.
Tomášovce
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,

á
Parcel

a
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19 vodná
plocha

20 vodná
plocha

120 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie
Tomášovc 1182 CKN
e
737/11
6

Deň vydania: 09.10.2019

3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
19
k.ú.
0,06 €
Tomášovce

741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Slovensk
á
741/59,
republika, Lučenec,
Parcel a
741/60,
37 Tomášov ce
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
e
737/11
19
k.ú.
0,02 na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
7
Tomášovce €
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z

876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
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Obchodný vestník 195/2019

21 ostatná
plocha

zastava
22 plocha
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
republika,
Parcel
326 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1182 CKN
ce
e
741/25

Slovensk
ná
republika,
a 85 Lučenec,
Tomášov ce

á

Deň vydania: 09.10.2019

, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
2,07 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom

Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
Tomášovc
Parcel
15.05.20
741/41,
e
1182 a CKN 3360/979020 19
LV č. 1182, 0,54 741/42,
741/26
k.ú.
€
741/43,
Tomášovce
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,

23 záhrada

Slovensk
republika,
410 Lučenec,
Tomášov

á
Parcel
Tomášovc 1182 a CKN 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
e
741/38
19
k.ú.
2,60
Tomášovce €

ce

zastava
24 plocha

Slovensk
ná
republika,
a 30 Lučenec,

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN

a
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,

741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
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nádvorie

zastava
25 plocha
nádvorie

Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie
e

741/39

Slovensk
á
ná republika,
Parcel
a 8 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1182 CKN
ce
e
741/40

19

Deň vydania: 09.10.2019

k.ú.
0,19 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,

740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,05 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
HALIER -

Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
Slovensk
á
741/41,
republika, Lučenec,
Parcel a
741/42,
26 záhrada 86 Tomášov ce
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/43,
e
741/41
19
k.ú.
0,55 741/57,
Tomášovce €
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,

Slovensk

lesný
27 pozemo k

á
republika,
Parcel a
81 Lučenec,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,07
Tomášov ce
e
741/42
19
k.ú.
€
Tomášovce

741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
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zastava
28 plocha
nádvorie

29 ostatná
plocha

Slovensk
ná
republika,
a 19 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/43

Deň vydania: 09.10.2019

1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,12 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV

č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Slovensk
á
741/59,
republika, Lučenec,
Parcel
741/60,
102 Tomášov ce
Tomášovc 1182 a CKN 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
e
741/57
19
k.ú.
0,65 na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
Tomášovce €
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
pozemkové ho

ostatná
30 plocha

Slovensk
á
republika,
Tomášovc
Parcel
246 Lučenec, Tomášov e
1182 CKN
ce
741/58

Slovensk
republika,

spoločenstv a s právnou
subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
a
15.05.20
741/57,
3360/979020 19
LV č. 1182, 1,56 741/58,
k.ú.
€
741/59,
Tomášovce
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č.

1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,

á
Parcel

sť

a
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31 ostatná
plocha

zastava
32 plocha
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

300 Lučenec,
Tomášov ce

Slovensk
ná
republika,
a 436 Lučenec,
Tomášov ce

Deň vydania: 09.10.2019

Tomášovc 1182 CKN
e
741/59

á

3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 1,90 741/38,
19
k.ú.
€
741/39,
Tomášovce
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
741/60
19
k.ú.
2,77 741/61, EKN p.č.
Tomášovce €

741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
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zastava
33 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 293 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á

zastava ná
34 plocha
a 622
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

zastava ná
35 plocha
a 51
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

lesný
36 pozemo k

330

zastava ná
37 plocha
a 89
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/61

Deň vydania: 09.10.2019

Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
1,86 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16

Tomášovc
Parcel a
15.05.20
e
1182 CKN
3360/979020 19
LV č. 1182, 3,95 €
741/69
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,32 €
e
741/70
19
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,28 €
e
741/71
19
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,57 €
e
741/72
19
k.ú.
Tomášovce
Spoločná nehnuteľno sť
pozemkové ho spoločenstv
a s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
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lesný
38 pozemo k

lesný
39 pozemo k

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
republika,
51074 Lučenec,
2
Tomášov ce

Slovensk
á
republika,
36785 Lučenec,
6
Tomášov ce

Deň vydania: 09.10.2019

741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 EKN 741 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
19
k.ú.
438,22 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,

753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná nehnuteľno sť
pozemkové ho spoločenstv
a s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 EKN 745 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
19
k.ú.
315,62 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16

zastava ná
40 plocha
a 27
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

Parcel a
Tomášovc 1400 CKN
1/3
e
828/49

zastava ná
41 plocha
a 70
nádvorie

Slovensk
republika,
Lučenec,
Tomášov

Parcel a
Tomášovc 1400 CKN
1/3
e
828/68

15.05.20 LV č. 1400, 16,65 €
19
k.ú.
Tomášovce

á
15.05.20 LV č. 1400, 43,17 €
19
k.ú.
Tomášovce
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42 orná pôda 12

trvalý
43 trávny
porast

44 záhrada

trvalý
45 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

ce
Slovensk
á
republika,
Parcel
Lučenec, Tomášov Tomášovc 1508 EKN
ce
e
597/1

Slovensk
á
republika,
Parcel
771 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1584 EKN
ce
e
865/10
1

Deň vydania: 09.10.2019

a
1/6

15.05.20 LV č. 1508, 0,72 €
19
k.ú.
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1584, 11,57
19
k.ú.
€
Tomášovce

a

Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
373, 653,
republika,
Parcel a
736,
1299 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1680 CKN 211 158/45720 15.05.20 LV č. 1680, 8,30 € 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská

č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
Slovensk
á
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
republika, Lučenec, Tomášovc
Parcel a
15.05.20
364/2, na LV č. 1681
18098 Tomášov ce
e
1681 EKN 365 158/45720 19
LV č. 1681, 5,63 - EKN p.č. 365, 366,
k.ú.
€
367/1,
Tomášovce
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA -
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trvalý
46 trávny
porast

trvalý
47 trávny
porast

trvalý
48 trávny

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika, Lučenec,
Parcel a
1031/2,
12914 Tomášov ce
Tomášovc 1681 EKN 366 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 4,02 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z
875/16 -

v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
Parcel a
373, 653,
republika,
EKN
736,
72784 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 367/1
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 22,64 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na
LV č. 1681

Slovensk
á
republika,
Parcel
6426 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN

a
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 2,00 €
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porast

trvalý
49 trávny
porast

50 trvalý
trávny
porast

ce

Konkurzy a reštrukturalizácie
e

367/10
1

Slovensk
á
republika,
Parcel
12279 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN
0
ce
e
369/2

Slovensk
á
republika,
54877 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 Parcel
ce
e
EKN
370/1

19

Deň vydania: 09.10.2019

k.ú.
Tomášovce

- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
a
736,
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 38,19 1031/2,
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o

Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
a 158/45720 15.05.20 LV č. 1681,
367/1,
19
k.ú.
17,07 367/101,
Tomášovce €
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
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trvalý
51 trávny
porast

trvalý
52 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
373, 653,
republika,
Parcel a
736,
47627 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN 372 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 14,81 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,

na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika,
Parcel a
1031/2,
28977 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN 373 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 90,13 1033, 1034,
1
ce
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
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trvalý
53 trávny

porast

trvalý
54 trávny
porast

Slovensk
republika,
2539 Lučenec,

Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

á
Parcel a
Tomášovc 1681 EKN
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 0,84 €
e
19
k.ú.

653

Tomášovce

, na LV č.
926 - EKN p.č. 364/1, 364/2, na
LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika, Lučenec,
Parcel a
1031/2,
2860 Tomášov ce
Tomášovc 1681 EKN 736 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 0,89 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou

subjektivito u: LIPINA Pozemkové spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
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trvalý
55 trávny
porast

trvalý
56 trávny
porast

trvalý
57 trávny
porast

trvalý
58 trávny
porast
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367/1,
367/101,
a
15.05.20
369/2,
158/45720 19
LV č. 1681, 2,63 € 370/1, 372,
k.ú.
373, 653,
Tomášovce
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
Parcel a
373, 653,
republika,
EKN 1033
736,
56093 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 17,45
ce
e
19
k.ú.
€
Tomášovce
Slovensk
á
republika,
Tomášovc
Parcel
8457 Lučenec, Tomášov e
1681 EKN
ce
1031/2

1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
Parcel a
736,
republika, Lučenec,
EKN 1034
1031/2,
25979 Tomášov ce
Tomášovc 1681
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 8,08 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
320 Tomášov ce
Tomášovc 1749 EKN
158/45720 15.05.20 LV č. 1749, 0,10
e
850/1
19
k.ú.
€
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Tomášovce

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).

Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/228/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne

2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne

3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 522820192 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
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spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.
Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku 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.
Vo Zvolene 06.10.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca
JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom kancelárie na adrese J. Kozáčeka 13E, 960 01 Zvolen, SR, zapísaný
v zozname správcov pod zn. S1201, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Iveta Fiľová, nar. 08.08.1948,
trvale bytom Dobroč 198, 985 53 Dobroč, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Iveta Fiľová, s miestom
podnikania: Dobroč 198, 985 53 Dobroč, IČO: 35 133 554, (ďalej v texte aj ako „dlžník“) konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, pod spis. zn. 5OdK/228/2019, pričom konkurz bol vyhlásený
Uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici č. k. 5OdK/228/2019 zo dňa 12.03.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 54/2019 dňa 18.03.2019,

týmto vyhlasuje podľa ust. § 167p ods. 1, v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1, druhá veta Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj
„ZoKR“) verejné ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka:

1. kolo ponukového konania – na predaj nižšie uvedeného súboru nehnuteľného majetku zapísaného do
všeobecnej podstaty dlžníka (zverejnené v Obchodnom vestníku č. 125/2019 zo dňa 01.07.2019, K č.
056491 a v Obchodnom vestníku č. 176/2019 zo dňa 12.09.2019) a to ako „stojí a leží“

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

620

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Pozemky
Deň
Hodnota
Druh
Štát, okres, Katastrál Číslo
Číslo Spoluvlastní zapísani
zapisované ho
Čísl pozemk Výmer obec
ne územie Listu
parcel cky
a
Dôvod
majetku
Poznámka
o
u
a v m²
vlastníct y
podiel
majetku zapísania
určená
va
do súpisu majetku do vlastným
súpisu
odhadom
správcu
Slovensk
á
Tomášovc
Parcel
15.05.20
1
1
záhrada 4619 republika, e
465
a CKN 3824/17472 19
LV č. 465, 870,23 €
Lučenec,
572/3
k.ú.
Tomášov ce
Tomášovce
Spoločná
nehnuteľno sť
pozemkové ho
spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
LIPINA Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská
č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v
katastrálno
m
území
Tomášovce
Slovensk
, na LV č. 926 trvalý
á
Parcel
EKN p.č. 364/1,
2
trávny
32889 republika, Tomášovc 926
a EKN 158/45720
15.05.20 LV č. 926, 10,23 €
364/2, na LV č.
porast
Lučenec,
e
364/1
19
k.ú.
1681
Tomášov ce
Tomášovce
- EKN p.č. 365,
366,
367/1,
367/101,
369/2,

370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16
- v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
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Slovensk
á
lesný
republika,
Parcel
3 pozemo k 81526 Lučenec, Tomášov Tomášovc 926 EKN
2
ce
e
364/2

Deň vydania: 09.10.2019

370/1, 372,
373, 653,
a
736,
158/45720 15.05.20 LV č. 926, 845,22 1031/2,
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16
- v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38,

985 56
Tomášovce
, je
evidovaná v
Slovensk
á
katastrálno m území
lesný
republika, Lučenec,
Parcel a
Tomášovce
4 pozemo k 35613 Tomášov ce
Tomášovc 929 EKN 369/1 158/45720 15.05.20 LV č. 929, 307,68 , na LV č. 926 - EKN p.č.
2
e
19
k.ú.
€
364/1, 364/2, na LV č.
Tomášovce
1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č.
369/1, na LV č. 1680 CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16.
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
5 orná pôda 23
Tomášov ce
Tomášovc 1044 EKN 615/1 1/3
15.05.20 LV č. 1044, 2,76 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
6 orná pôda 117 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 650/3 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 7,02 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
7 orná pôda 117 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 650/4 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 7,02 €
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
trvalý
republika, Lučenec,
Parcel a
8 trávny
189 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 722/5 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 2,84 €
porast
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
trvalý
republika, Lučenec,
Parcel a
9 trávny
379 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 722/6 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 5,69 €
porast
e
19
k.ú.
Tomášovce
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
10 orná pôda 5812 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 778/3 1/6
15.05.20 LV č. 1078, 348,72
e
19
k.ú.
€
Tomášovce
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Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
11 orná pôda 3546 Tomášov ce
Tomášovc 1078 EKN 778/4 1/6
e
Slovensk
republika,

Parcel
Tomášovc

4315 Lučenec,
Tomášov ce

e

á

13 orná
pôda

Slovensk
republika,
2605 Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk
republika,
469 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
14 trávny
porast

Slovensk
republika,
132 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
15 trávny
porast

Slovensk
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
16 trávny
porast

Slovensk
republika,
122 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
17 trávny
porast

Slovensk
republika,
604 Lučenec,
Tomášov ce

á

trvalý
18 trávny
porast

19 vodná
plocha

15.05.20 LV č. 1078, 212,76
19
k.ú.
€
Tomášovce

á

orná

12 pôda

41

Slovensk
republika,
120 Lučenec,
Tomášov ce
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15.05.20

1078 a EKN
779/3

1/6

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
779/4

Parcel
Tomášovc 1078 EKN
e
864/1

a

Parcel
Tomášovc 1078 EKN
e
864/6

a

LV č. 1078, 258,90
k.ú.
€
Tomášovce

15.05.20 LV č. 1078, 156,30
19
k.ú.
€
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1078, 7,04 €
19
k.ú.
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1078, 1,98 €
19
k.ú.
Tomášovce

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
865/1

Parcel a
Tomášovc 1078 EKN
1/6
e
865/2

Parcel
Tomášovc 1137 EKN
e
718/1

19

15.05.20 LV č. 1078, 0,62 €
19
k.ú.
Tomášovce

15.05.20 LV č. 1078, 1,83 €
19
k.ú.
Tomášovce

a
1/6

15.05.20 LV č. 1137, 9,06 €
19
k.ú.
Tomášovce
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
737/11
6

a
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
19
k.ú.
0,06 €
Tomášovce
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20 vodná
plocha

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Slovensk
á
741/59,
republika, Lučenec,
Parcel a
741/60,
37 Tomášov ce
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
e
737/11
19
k.ú.
0,02 na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
7
Tomášovce €
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z

876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
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21 ostatná
plocha

zastava
22 plocha
nádvorie

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
republika,
Parcel
326 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1182 CKN
ce
e
741/25

Slovensk
ná
republika,
a 85 Lučenec,
Tomášov ce

á

Deň vydania: 09.10.2019

p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
2,07 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom

Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
Tomášovc
Parcel
15.05.20
741/41,
e
1182 a CKN 3360/979020 19
LV č. 1182, 0,54 741/42,
741/26
k.ú.
€
741/43,
Tomášovce
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,

23 záhrada

Slovensk
republika,
410 Lučenec,
Tomášov

á
Parcel
Tomášovc 1182 a CKN 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
e
741/38
19
k.ú.
2,60
Tomášovce €

ce

zastava
24 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 30 Lučenec,
Tomášov ce

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/39

741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,19 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,

zastava
25 plocha
nádvorie

Slovensk
á
ná republika,
Parcel
a 8 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1182 CKN
ce
e
741/40

740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,05 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou
subjektivito
u:
HALIER -

Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
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Deň vydania: 09.10.2019

741/38,
741/39,
741/40,
Slovensk
á
741/41,
republika, Lučenec,
Parcel a
741/42,
26 záhrada 86 Tomášov ce
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/43,
e
741/41
19
k.ú.
0,55 741/57,
Tomášovce €
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742, na
LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,

Slovensk

lesný
27 pozemo k

á
republika,
Parcel a
81 Lučenec,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,07
Tomášov ce
e
741/42
19
k.ú.
€
Tomášovce

741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
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zastava
28 plocha
nádvorie

29 ostatná
plocha

Slovensk
ná
republika,
a 19 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/43

Deň vydania: 09.10.2019

Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
0,12 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV

č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č. 96/38,
985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Slovensk
á
741/59,
republika, Lučenec,
Parcel
741/60,
102 Tomášov ce
Tomášovc 1182 a CKN 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
e
741/57
19
k.ú.
0,65 na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
Tomášovce €
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
pozemkové ho

ostatná
30 plocha

31 ostatná
plocha

Slovensk
á
republika,
Tomášovc
Parcel
246 Lučenec, Tomášov e
1182 CKN
ce
741/58

Slovensk
republika,
300 Lučenec,
Tomášov ce

sť

spoločenstv a s právnou
subjektivito u: HALIER Pozemkové
spoločenstv
o
Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
a
15.05.20
741/57,
3360/979020 19
LV č. 1182, 1,56 741/58,
k.ú.
€
741/59,
Tomášovce
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č. 742,
na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: HALIER
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č.

á
Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/59

1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
a
741/26,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 1,90 741/38,
19
k.ú.
€
741/39,
Tomášovce
741/40,
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zastava
32 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 436 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á

Deň vydania: 09.10.2019

741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
741/60
19
k.ú.
2,77 741/61, EKN p.č.
Tomášovce €

741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a
s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
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zastava
33 plocha
nádvorie

Slovensk
ná
republika,
a 293 Lučenec,
Tomášov ce

Konkurzy a reštrukturalizácie

á

zastava ná
34 plocha
a 622
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

zastava ná
35 plocha
a 51
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

lesný
36 pozemo k

330

zastava ná
37 plocha
a 89
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce
Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

Parcel
Tomášovc 1182 CKN
e
741/61

Deň vydania: 09.10.2019

, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
a
741/59,
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
19
k.ú.
1,86 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16

Tomášovc
Parcel a
15.05.20
e
1182 CKN
3360/979020 19
LV č. 1182, 3,95 €
741/69
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,32 €
e
741/70
19
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,28 €
e
741/71
19
k.ú.
Tomášovce
Parcel a
Tomášovc 1182 CKN
3360/979020 15.05.20 LV č. 1182, 0,57 €
e
741/72
19
k.ú.
Tomášovce
Spoločná nehnuteľno sť
pozemkové ho spoločenstv
a s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
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lesný
38 pozemo k

lesný
39 pozemo k

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
republika,
51074 Lučenec,
2
Tomášov ce

Slovensk
á
republika,
36785 Lučenec,
6
Tomášov ce

Deň vydania: 09.10.2019

Parcel a
Tomášovc 1182 EKN 741 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
e
19
k.ú.
438,22
Tomášovce €

741/58,
741/59,
741/60,
741/61, EKN p.č. 741, 745,
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,

753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16
Spoločná nehnuteľno sť
pozemkové ho spoločenstv
a s právnou subjektivito u:
HALIER Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Viešťanská č.
96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v kat. území
Tomášovce
, na LV č. 1182 - CKN
p.č. 737/116,
737/117,
741/25,
741/26,
741/38,
741/39,
741/40,
741/41,
741/42,
741/43,
741/57,
741/58,
Parcel a
741/59,
Tomášovc 1182 EKN 745 3360/979020 15.05.20 LV č. 1182,
741/60,
e
19
k.ú.
315,62 741/61, EKN p.č. 741, 745,
Tomášovce €
na LV č. 1683, - EKN p.č.
742, na LV
č. 1682 - EKN p.č. 737/37,
737/38,
740, 743,
744, 747/1,
753, 758/1,
758/2, 759,
1110, Z
876/16 v.z. 29/16, 115/16, 226/16

zastava ná
40 plocha
a 27
nádvorie

Slovensk
á
republika,
Lučenec,
Tomášov ce

Parcel a
Tomášovc 1400 CKN
1/3
e
828/49

zastava ná
41 plocha
a 70
nádvorie

Slovensk
republika,
Lučenec,
Tomášov

Parcel a
Tomášovc 1400 CKN
1/3
e
828/68

15.05.20 LV č. 1400, 16,65 €
19
k.ú.
Tomášovce

á
15.05.20 LV č. 1400, 43,17 €
19
k.ú.
Tomášovce
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42 orná pôda 12

trvalý
43 trávny
porast

44 záhrada

trvalý
45 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

ce
Slovensk
á
republika,
Parcel
Lučenec, Tomášov Tomášovc 1508 EKN
ce
e
597/1

Slovensk
á
republika,
Parcel
771 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1584 EKN
ce
e
865/10
1

Deň vydania: 09.10.2019

a
1/6

15.05.20 LV č. 1508, 0,72 €
19
k.ú.
Tomášovce

1/6

15.05.20 LV č. 1584, 11,57
19
k.ú.
€
Tomášovce

a

Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
373, 653,
republika,
Parcel a
736,
1299 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1680 CKN 211 158/45720 15.05.20 LV č. 1680, 8,30 € 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16.
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská

č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
Slovensk
á
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
republika, Lučenec, Tomášovc
Parcel a
15.05.20
364/2, na LV č. 1681
18098 Tomášov ce
e
1681 EKN 365 158/45720 19
LV č. 1681, 5,63 - EKN p.č. 365, 366,
k.ú.
€
367/1,
Tomášovce
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
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trvalý
46 trávny
porast

trvalý
47 trávny
porast

trvalý
48 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika, Lučenec,
Parcel a
1031/2,
12914 Tomášov ce
Tomášovc 1681 EKN 366 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 4,02 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z
875/16 -

v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
Parcel a
373, 653,
republika,
EKN
736,
72784 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 367/1
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 22,64 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na
LV č. 1681

Slovensk
á
republika,
Parcel
6426 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN
ce
e
367/10
1

a
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 2,00 €
19
k.ú.
Tomášovce
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trvalý
49 trávny
porast

50 trvalý
trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

Slovensk
á
republika,
Parcel
12279 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN
0
ce
e
369/2

Slovensk
á
republika,
54877 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 Parcel
ce
e
EKN
370/1

Deň vydania: 09.10.2019

- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
a
736,
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 38,19 1031/2,
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o

Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
a 158/45720 15.05.20 LV č. 1681,
367/1,
19
k.ú.
17,07 367/101,
Tomášovce €
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
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trvalý
51 trávny
porast

trvalý
52 trávny
porast

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
373, 653,
republika,
Parcel a
736,
47627 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN 372 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 14,81 1031/2,
ce
e
19
k.ú.
€
1033, 1034,
Tomášovce
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,

na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika,
Parcel a
1031/2,
28977 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681 EKN 373 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 90,13 1033, 1034,
1
ce
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
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trvalý
53 trávny

porast

trvalý
54 trávny
porast

trvalý

Slovensk
republika,
2539 Lučenec,

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

á
Parcel a
Tomášovc 1681 EKN
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 0,84 €
e
19
k.ú.

Tomášov ce

, na LV č.
926 - EKN p.č. 364/1, 364/2, na
LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
736,
republika, Lučenec,
Parcel a
1031/2,
2860 Tomášov ce
Tomášovc 1681 EKN 736 158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 0,89 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou

Slovensk
republika,

653

Tomášovce

á
Tomášovc

Parcel

a

15.05.20

subjektivito u: LIPINA Pozemkové spoločenstv o
Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
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55 trávny
porast

trvalý
56 trávny
porast

trvalý
57 trávny
porast

trvalý
58 trávny
porast

8457 Lučenec, Tomášov e
ce

Konkurzy a reštrukturalizácie
1681 EKN
1031/2

Deň vydania: 09.10.2019

158/45720 19

LV č. 1681, 2,63 € 370/1, 372,
k.ú.
373, 653,
Tomášovce
736,
1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA
Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č.
364/1, 364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
Slovensk
á
Parcel a
373, 653,
republika,
EKN 1033
736,
56093 Lučenec, Tomášov Tomášovc 1681
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 17,45
ce
e
19
k.ú.
€
Tomášovce

1031/2,
1033, 1034,
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Spoločná
nehnuteľno
sť
pozemkové ho spoločenstv a s
právnou subjektivito u: LIPINA Pozemkové
spoločenstv o Tomášovce
, so sídlom Ul.
Viešťanská č. 96/38, 985 56
Tomášovce
, je evidovaná v katastrálno m
území Tomášovce
, na LV č. 926 - EKN p.č. 364/1,
364/2, na LV č. 1681
- EKN p.č. 365, 366,
367/1,
367/101,
369/2,
370/1, 372,
373, 653,
Slovensk
á
Parcel a
736,
republika, Lučenec,
EKN 1034
1031/2,
25979 Tomášov ce
Tomášovc 1681
158/45720 15.05.20 LV č. 1681, 8,08 1033, 1034,
e
19
k.ú.
€
na LV č. 929 - EKN p.č. 369/1,
Tomášovce
na LV č. 1680 - CKN
p.č. 211, Z 875/16 v.z. 27/16
Slovensk
á
republika, Lučenec,
Parcel a
320 Tomášov ce
Tomášovc 1749 EKN
158/45720 15.05.20 LV č. 1749, 0,10
e
850/1
19
k.ú.
€
Tomášovce
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Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

(ďalej aj ako „predmet speňažovania“ alebo „súbor majetku“).
Lehota na predkladanie ponúk:
10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v
Obchodnom vestníku. Lehota na predkladanie ponúk začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia tohto
oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym kalendárnym
dňom o 15:00 hod.; v prípade že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 15:00 hod. (ďalej aj ako „lehota na predkladanie ponúk“). Za deň zverejnenia sa za
použitia ust. § 199 ods. 9 posledná veta Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje deň nasledujúci po zverejnení tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Záujemcovia o nadobudnutie súboru majetku musia svoje podpísané písomné ponuky spolu s presným
označením záujemcu (meno a priezvisko/ názov (obchodné meno), bydlisko (miesto podnikania)/sídlo, rodné
číslo/ IČO, zápis v príslušnom registri, tel./mob. a email. kontaktom, výškou ponúkanej odplaty (kúpnej ceny)
v mene Euro za predaj predmetu speňažovania doručiť správcovi v lehote na predkladanie ponúk do kancelárie
správcu: JUDr. Miloš Levrinc, PhD., so sídlom J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, a to v zalepenej obálke
s označením: „PONUKA – NEOTVÁRAŤ - konkurz: 5OdK/228/2019“. V písomnej ponuke záujemca uvedie aj číslo
bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky, a súčasne
2. Záujemcovia sú povinní predložiť písomný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto verejného
ponukového konania, a súčasne
3. Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke originál aktuálneho výpisu z obchodného
alebo iného registra nie starší ako 3 mesiace od okamihu predloženia ponuky, resp. overenú fotokópiu, a súčasne
4. Záujemcovia o nadobudnutie predmetu speňažovania sú povinní v plnom rozsahu uhradiť zálohu na celú nimi
ponúknutú odplatu (kúpnu cenu) za predaj predmetu speňažovania, a to na bankový účet vedený v Tatra banka,
a.s. číslo účtu: IBAN: SK54 1100 0000 0029 3321 2020, BIC (SWIFT): TATRSKBX, pričom je potrebné uviesť
variabilný symbol č. 522820192 a do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo
obchodné meno (názov) právnickej osoby, a to v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznamu
o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. Celá záloha musí byť uhradená (pripísaná)
na uvedený bankový účet najneskôr posledný deň lehoty na predkladanie ponúk a súčasne
5. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku za celý súbor majetku. V prípade ak napriek uvedenému
záujemca predloží viac ako jednu ponuku, správca prihliada iba na ponuku, ktorá bola doručená do kancelárie
správcu ako posledná, na predošlé ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada. Ponuka nesmie obsahovať
podmienky, výhrady a nesmie, a to ani len z časti odporovať podmienkam verejného ponukového konania
uvedeným v tomto oznámení uverejnenom v Obchodnom vestníku, inak je správca oprávnený ponuku vyradiť
z vyhodnotenia, resp. je oprávnený na ňu neprihliadať.
Vyhodnotenie
ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v lehote 15 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Správca
spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ako úspešnú ponuku toho
záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Správca zverejní v Obchodnom vestníku skončenie a oznámi výsledok
ponukového kola. V prípade ak si osoba oprávnená vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa ust. § 167r
ZoKR neuplatní právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za súčasného splnenia podmienok ustanovených
v ust. § 167r ZoKR, správca vyzve úspešného účastníka tohto verejného ponukového konania, na uzatvorenie
kúpnej zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia skončenia a oznámenia výsledku ponukového
konania v Obchodnom vestníku, pričom ním uhradená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa započíta na
úhradu kúpnej ceny. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave v akom sa bude nachádzať v čase
uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako „stojí a leží“. Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka k predmetu
speňažovania v katastri nehnuteľností a prípadné iné náklady a poplatky bude hradiť kupujúci. Vypratanie vecí je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ (kupujúci) na svoje náklady. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky
predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť. Neúspešným záujemcom bude záloha na
ponúknutú kúpnu cenu vrátená bezhotovostným prevodom na záujemcom označený účet.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poučenie:
Správca upozorňuje záujemcov o kúpu súboru majetku na právo oprávnených osôb vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za podmienok ustanovených v ust. § 167r ZoKR. Oprávnená osoba, dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, manžel alebo obec, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, so súhlasom dlžníka
má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto
cenu uhradí správcovi do 10 dní od skončenia ponukového konania. Pri speňažení súboru majetku správca nie je
viazaný predkupným právom; osobe oprávnenej z predkupného práva zriadeného ako vecné právo, však
predkupné právo ostáva zachované. Ak sa predmet speňažovania podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v
treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor majetku 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.
Vo Zvolene 06.10.2019

JUDr. Miloš Levrinc, PhD., správca

K090251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pavolko v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jankovce 6, 067 24 Jankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/625/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/625/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Igor Pavolko, nar. 06.12.1985, trvale bytom
Jankovce 6, 067 24 Jankovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Igor Pavolko, IČO: 43552536, s
miestom podnikania 067 24 Jankovce 6, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K090252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Drabcsáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 53, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/524/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/524/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/524/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K090253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Drabcsáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 53, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/524/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/524/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K090254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Drabcsáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 53, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/524/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/524/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

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

K090255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Drabcsáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 53, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/524/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/524/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K090256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Drabcsáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 53, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/524/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/524/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K090257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zuzana Drabcsáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámutov 53, 094 15 Zámutov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/524/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/524/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.

JUDr. Ivana Orosová, správca

K090258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Michal Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/265/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty týmto oznamuje, že podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Michal Čonka, nar. 18.04.1962, trvale bytom Priečna 283/47, 059 14 Spišský Štiavnik
Uznesením Okresného súdu Prešov pod č. k. 5OdK/265/2019 zo dňa 24.04.2019 končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením sa konkurz ex lege zrušuje, k zrušeniu oddlženia z tohto dôvodu nedochádza.

V Prešove dňa 20.09.2019

JUDr. Ivana Orosová, správca

K090259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Tačárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/512/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/512/2018
Druh podania:
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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V súlade s ust. § 167q ods. 1 ZKR a § 167p ods. 1 ZKR vypisujem tretie a súčasne posledné ponukové
konanie na predaj týchto pohľadávok podliehajúcich konkurzu:
1. Peňažná pohľadávka voči dlžníkovi Adrian Myslík, Duklianskych hrdinov 1210/24, 093 01 Vranov nad
Topľou
Minimálna výška ponuky: 5.857,-€
Heslo na označenie obálky: „P“
Obhliadka dokumentov: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom
emailu na adrese slavikzuzana58@gmail.com
2. Regresný nárok ručiteľa voči dlžníkovi Adrian Myslík, Duklianskych hrdinov 1210/24, 093 01 Vranov nad
Topľou
Minimálna výška ponuky: 11,88-€
Heslo na označenie obálky: „RN“
Obhliadka dokumentov: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom
emailu na adrese slavikzuzana58@gmail.com

V súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR vypisujem tretie a súčasne posledné ponukové konanie na predaj týchto
hnuteľných vecí podliehajúcich konkurzu:
1. Strieborné náušnice s očkom, nosené, rok výroby 2015
Minimálna výška ponuky: 7-€
Heslo na označenie obálky: „SN“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com
2. Strieborná retiazka, nosená, rok výroby 2016
Minimálna výška ponuky: 7-€
Heslo na označenie obálky: „SR“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 04.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Andrea Tačárová,
5OdK/512/2018),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K090260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrišin Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Peter Petrišin, nar. 22.7.1983, trvale bytom 080 01 Prešov, správca oznamuje, že do
správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu, v pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na adresu kancelárie správcu alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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elektronickou poštou na adrese morochovic@chello.sk. Právo nahliadať do spisu majú orgány vykonávajúce
dohľad podľa zák. č. 8/2005 Z.z., konkurzný súd, účastníci konkurzného konania, ich zástupcovia, orgány činné
v trestnom konaní a iné subjekty, ak to stanovuje osobitný predpis.

K090261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petrišin Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov -, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/9/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Peter Petrišin, nar. 22.7.1983, trvale bytom 080 01 Prešov, správca týmto oznamuje,
že číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok je: SK41 1100 0000 0026 1184
4367.

K090262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tarasa Ševčenka 3930/29, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 167q ods. 1 ZKR vypisujem tretie a súčasne posledné ponukové konanie na predaj týchto
hnuteľných vecí podliehajúcich konkurzu:
Osobné motorové vozidlo zn. Volkswagen POLO sedan bielej farby s ev. č. PO931FE, rok výroby 1996,
opotrebované primerane roku výroby
Minimálna výška ponuky: 240,-€
Heslo na označenie obálky: „VW“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com
Kovové náušnice „guľa na retiazke“, pozlátené, nosené príležitostne, rok výroky 2017
Minimálna výška ponuky: 5,-€
Heslo na označenie obálky: „KN“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kovové náušnice v tvare obdĺžnika, pozlátené, nosené príležitostne, rok výroby 2017
Minimálna výška ponuky: 5,-€
Heslo na označenie obálky: „KN“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com
Náušnice z ružových umelých lupienkov, nosené príležitostne, rok výroby 2017
Minimálna výška ponuky: 3,-€
Heslo na označenie obálky: „KN“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com
Kovové náušnice v tvare slzy s čiernym okom, nosené, rok 2018
Minimálna výška ponuky: 5,-€
Heslo na označenie obálky: „KN“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com
Náušnice z kovových pierok s čiernymi očkami, nosené, rok výroby 2018
Minimálna výška ponuky: 5,-€
Heslo na označenie obálky: „KN“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 04.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
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ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Kristína Balogová,
5OdK/482/2018),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K090263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Gnip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cintorínska 27/27, 067 81 Belá na Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/468/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/468/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku
V súlade s ust. § 167u ods. 1 ZKR po speňažení majetku v konkurznej podstate oznamujem, že mám
zámer a idem zostaviť rozvrh výťažku v konkurze na majetok dlžníka Eduard Gnip, nar. 18.06.1971, bytom
Cintorínska 27/27, 067 81 Belá nad Cirochou, vyhláseného dňa 01.09.2018 Okresným súdom Prešov pod sp. zn.
2OdK/468/2018.
Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Prešove dňa 04.10.2019
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JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K090264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magda Toráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breznica 298, 091 01 Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/612/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/612/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/612/2019 zo dňa 15.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Magda Toráková, nar. 19.01.1954, trvale bytom: Breznica 298, 091 01 Breznica (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 161/2019 dňa 21.08.2019 pod značkou K073007.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
V prípade, že Správca na základe vykonaných šetrení zistí majetok Dlžníka, ktorý podlieha konkurzu, tento zapíše
do príslušného zoznamu majetku Dlžníka.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení, a to najneskôr do uplynutia základnej
prihlasovacej lehoty.
V Bardejove, dňa 04.10.2019
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca
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K090265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magda Toráková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Breznica 298, 091 01 Breznica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.01.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/612/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/612/2019
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 Prešov, sp. zn.: 2OdK/612/2019 zo dňa 15.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Magda Toráková, nar. 19.01.1954, trvale bytom: Breznica 298, 091 01 Breznica (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 161/2019 dňa 21.08.2019 pod značkou K073007.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 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.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Magda Toráková, nar. 19.01.1954, trvale bytom: Breznica
298, 091 01 Breznica, končí.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca

K090266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaľa Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Tvarožec 94, 086 02 Nižný Tvarožec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/612/2019 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/612/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Peter Novosad, LL.M., ako ustanovený správca vo veci oddlženia - konkurzom Juraja Kaľu, týmto
oznamujem v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
POUČENIE: Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje (§ 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii).
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sivák Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 137, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/533/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/533/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Rastislav Sivák, nar. 10.09.1987, trvale bytom 090 32 Vyšná Olšava
137 v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
Quantum Credit, a. s, Prievozská 4D,Bratislava, IČO:47 248 980 v celkovej výške 986,21 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K090268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 186 / 129, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/559/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/559/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marta Maruniaková, správca dlžníka Milan Horváth, nar. 27.11.1989, trvale bytom SNP 189/129, 059 16
Hranovnica v zmysle ustanovenia § 28 ods.3 ZKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok bola po základnej
prihlasovacej lehote zapísaná pohľadávka veriteľa :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, Boulevard Haussmann 1, Paríž, Francúzko, IČO: 542 097 902 v
celkovej výške 1.323,88 Eur.
JUDr. Marta Maruniaková,správca

K090269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Takáč Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Juh 1063 / 24, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/597/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/597/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/597/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní – predaj nehnuteľných vecí – 2. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka týmto oznamujem
začatie ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí patriacich do konkurznej podstaty zapísaných do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, a to ako položky č. 1. až 72.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v
OV č. 163/2019 zo dňa 23.08.2019 pod č.: K074435.
V 1. kole ponukového konania sa podarilo speňažiť tieto súpisové položky č. 1. až 4.; 33. až 36. a 72..
Predmetom speňaženia v 2. kole ponukového konania sú preto tieto nehnuteľné veci:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY
Súp. zl.
č.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Parc. č.

Parc.
reg.

Druh

Výmera
v m2

355

C

OrP

156

365

C

OrP

15780

1181

C

ZPaN

1078

281/1

E

TTP

2337

282

E

TTP

487

283

E

TTP

473

284

E

TTP

4708

347/2

E

OrP

2143

348

E

OrP

4144

349/1

E

OrP

2183

621/2

E

OrP

1287

622

E

OrP

3041

623/1

E

OrP

1959

257/2

E

TTP

3156

317

E

OrP

1965

318

E

OrP

2049

345

E

OrP

2185

LV č.

k.
ú./obec

852

Ruskov

963

Ruskov

Pozn.

Spoluvl. podiel

21/26880+7/1080+13/2160

21/6720

Súp. hodnota v
€

239,-

16,20
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

37.

38.

39.

40.
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346/1

E

OrP

2084

395

E

OrP

2162

396/2

E

OrP

1686

419/1

E

OrP

1910

420

E

OrP

2121

510/1

E

OrP

4223

572/1

E

OrP

3553

602

E

OrP

1927

603

E

OrP

2014

624

E

OrP

3675

652/1

E

OrP

2606

725/5

E

OrP

6157

726/3

E

OrP

6459

728/7

E

OrP

8945

728/4

E

OrP

1432

965

1118

1135
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

729/43

E

OrP

5215

511

E

OrP

2114

512

E

OrP

3953

513/1

E

OrP

1975

649

E

OrP

3501

650

E

OrP

3586

255

E

TTP

4559

256

E

TTP

4593

1204

1269
49.

569

E

OrP

Deň vydania: 09.10.2019

Ruskov

1/108+1/54

Ruskov

1/72+42/6720+1/36

Ruskov

1/216+21/10080+1/108

Ruskov

21/6720

Ruskov

21/6720

311,-

331,-

71,-

15,50

11,-

4428
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50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.
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570

E

OrP

3901

479

E

OrP

2136

480

E

OrP

4990

481

E

OrP

4309

307

E

TTP

4301

308

E

TTP

4395

319/3

E

OrP

2166

320

E

OrP

2079

321

E

OrP

4085

453/3

E

OrP

1683

454

E

OrP

1868

457

E

OrP

4056

458/1

E

OrP

1416

279/1

E

TTP

1137

422

E

OrP

4162

423

E

OrP

3936

285/2

E

TTP

4256

309/2

E

TTP

3676

449

E

OrP

2112

1270

1271

1272

1274
69.

70.

71.

450

E

OrP

2170

486/2

E

OrP

3855

534/2

E

OrP

3996

Ruskov

21/6720

Ruskov

21/6720

Ruskov

21/6720

Ruskov

1/108+1/54

Deň vydania: 09.10.2019

12,-

20,-

8,60

125,-

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označených nehnuteľných vecí doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej
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obálke s označením „Konkurz 2OdK/597/2019 PONUKA 2. kolo – NEOTVÁRAŤ“ na adresu správcovskej
kancelárie: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to najneskôr do 10
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do
správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu ponuku.
2. Najnižšia ponuka záujemcu za ponúkané nehnuteľnosti, nesmie byť nižšia ako 1/3 súpisovej hodnoty
priradenej k jednotlivej zložke zapísanej v súpise majetku všeobecnej podstaty. Ak záujemca ponúkne
nižšiu kúpnu cenu, správkyňa na túto ponuku nebude prihliadať.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za nehnuteľné veci ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
„2OdK/597/2019-2.kolo“. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať
zároveň vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania
vylúčený. Ponukového konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník,
alebo niektorá z blízkych osôb dlžníka, majetkovú účasť.
4. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia a kópiu občianskeho preukazu. Ak ponuku podáva fyzická osoba podnikateľ,
predloží tiež výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v rozsahu:
obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac.
5. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj nehnuteľných vecí. Ponuka sa môže
vzťahovať buď na všetky súpisové zložky majetku alebo len na niektoré/-ú z nich. Záujemca v ponuke
uvedie číslo súpisovej zložky, resp. zložiek majetku, o ktoré má záujem s uvedením ponúkanej kúpnej
ceny pre každú jednotlivú súpisovú zložku (nie iba súhrnnú cenu).
6. Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to v lehote 5 pracovných
dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správkyňa
úradný záznam, ktorý založí so správcovského spisu.
7. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných ponúk bude víťazný záujemca vybraný žrebom.
8. Správkyňa bezodkladne po vyhodnotení ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola
prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do 10 dní od
oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha zložená záujemcom podľa bodu 3) sa započíta na
kúpnu cenu.
9. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 8), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
Prešov, dňa 04.10.2019 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K090270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Parnický Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 113 / 2, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1970
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/381/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/381/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

656

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

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 Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcom vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Martin Parnický,
nar. 10.02.1970, bytom Kukučínova 113/2, 093 01 Vranov nad Topľou (ďalej aj ako len „Dlžník“), vyhlasuje II.
kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I.

Predmet predaja

Predmetom speňažovania je súbor nehnuteľného majetku, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej
podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. OV 192/2018 zo dňa 04.10.2018, a to konkrétne:

Nehnuteľný majetok (pozemky):

Číslo
súpisovej
zložky

Číslo
parcely

Druh
pozemku

Výmera
v m2

Číslo
listu
Rozsah spoluvlastníckeho Súpisová
Kat. územie /obec/štát
vlastníctva
podielu Dlžníka
hodnota v €

1.

1254

Záhrady

124

201

6.

1260

Záhrady

90

201

Čemerné/Vranov
Topľou/SR
Čemerné/Vranov
Topľou/SR

Nad
Nad

1/40

30,-€

1/40

30,-€

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je vlastným odhadom správcu.

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania

V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného súboru majetku ako celku uskutoční za
najvyššiu cenovú ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku
si záujemca môže vyžiadať u správcu Dlžníka, t.j. spoločnosti HMG Recovery, k.s. prostredníctvom e-mailovej
správy zaslanej na adresu: tstefko@hmg.sk

III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
· Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: HMG Recovery, k.s., Strojnícka 13, 080 01 Prešov, do 15 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového konania je
kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného vestníka SR,
v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.00 hod; Na ponuky doručené po tomto
termíne sa nebude prihliadať !
· Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: HMG Recovery, k.s.,
Strojnícka 13, 080 01 Prešov, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená
nasledovným textom: „II. kolo – verejné ponukové konanie – Martin Parnický – nehnuteľný majetok
– NEOTVÁRAŤ.“
· Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predkladanie záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave
Tatra banka, a.s., číslo účtu: SK12 1100 0000 0029 4604 1996, v. s. 10021970, v poznámke uviesť:
Martin Parnický, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu
v ponukovom konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho
záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade
právnických osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;

IV. Termín a miesto otvárania obálok

Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami, o ktorého presnom termíne a mieste konania správca upovedomí každého
záujemcu, ktorý o to požiada formou e-mailu na e-mailovej adrese správcu: tstefko@hmg.sk, alebo samostatnou
písomnou žiadosťou, doručenými správcovi najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk

Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.

V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný súbor nehnuteľného majetku budú do kancelárie správcu
doručené viaceré ponuky s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.

V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so
správcom právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je
oprávnený ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného
ponukového konania.

Verejné ponukové konanie iniciované správcom Dlžníka na speňažovanie majetku Dlžníka nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka.

V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák
komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca Dlžníka

K090271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešovská 722 / 45, 082 21 Veľký Šariš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/3/2018 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/3/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní – predaj nehnuteľných vecí – 1. kolo
JUDr. Ľuba Berezňaninová ako správkyňa konkurznej podstaty vyššie označeného dlžníka týmto oznamujem
začatie ponukového konania na predaj nehnuteľných vecí patriacich do konkurznej podstaty zapísaných do súpisu
majetku všeobecnej podstaty, a to ako položky č. 1.. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v OV č.
187/2019 zo dňa 27.09.2019 pod č.: K086595.
Predmetom speňaženia v tomto ponukovom konaní sú tieto nehnuteľné veci:
NEHNUTEĽNÝ MAJETOK – POZEMKY
Súp. zl. č.
1.

Parc. č.

Parc. reg.

Druh

Výmera v m2

LV č.

k. ú./obec

4906

E

Orná pôda

186

874

Veľký Šariš/Prešov

Spoluvl. podiel

Súp. hodnota v €

¼+¼

35,-

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia o kúpu vyššie označených nehnuteľných vecí doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej
obálke s označením „Konkurz 5OdK/3/2018 PONUKA 1. kolo – NEOTVÁRAŤ“ na adresu správcovskej
kancelárie: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, a to najneskôr do 10
kalendárnych dní od uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené do
správcovskej kancelárie po uvedenej lehote sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť iba
jednu ponuku.
2. Najnižšia ponuka záujemcu za ponúkané nehnuteľnosti, nesmie byť nižšia ako ½ súpisovej hodnoty
priradenej k jednotlivej zložke zapísanej v súpise majetku všeobecnej podstaty. Ak záujemca ponúkne
nižšiu kúpnu cenu, správkyňa na túto ponuku nebude prihliadať.
3. Správkyňa prihliadne na včas zaslanú ponuku iba vtedy, keď záujemca zároveň v lehote podľa bodu 1)
zloží na účet IBAN: SK55 8330 0000 0024 0122 6149, vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, celkovú kúpnu cenu, ktorú za nehnuteľné veci ponúka. Do poznámky je potrebné k platbe uviesť:
5OdK/3/2018. Kupujúcim môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň
vysporiadané všetky záväzky voči dlžníkovi, inak bude z vyhodnocovania ponukového konania vylúčený.
Ponukového konania sa môžu zúčastniť blízke osoby dlžníka a osoby, v ktorých má dlžník, alebo niektorá
z blízkych osôb dlžníka, majetkovú účasť.
4. Záujemca uvedie v ponuke svoje identifikačné údaje. Fyzické osoby v rozsahu: meno, priezvisko,
bydlisko, dátum narodenia, kópiu platného občianskeho preukazu. Ak ponuku predkladá fyzická osobapodnikateľ, predloží tiež výpis zo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac. Právnické osoby v
rozsahu: obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako 1 mesiac.
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5. Záujemca predloží záväzný návrh cenovej ponuky za predaj nehnuteľných vecí. Ponuka sa môže
vzťahovať buď na všetky súpisové zložky majetku uvedené pod č. 1.. Záujemca v ponuke uvedie číslo
súpisovej zložky, o ktorú má záujem s uvedením ponúkanej kúpnej ceny.
6. Otvorenie obálok sa uskutoční na adrese správcovskej kancelárie správkyne, a to v lehote 5 pracovných
dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. O výsledku oboznámenia sa s ponukami spíše správkyňa
úradný záznam, ktorý založí so správcovského spisu.
7. Víťazným účastníkom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu
pre jednotlivú súpisovú zložku. V prípade rovnocenných ponúk bude víťazný záujemca vybraný žrebom.
8. Správkyňa bezodkladne po vyhodnotení ponúk, oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola
prijatá. Víťaz ponukového konania uzavrie so správkyňou kúpnu zmluvu, najneskôr do 10 dní od
oznámenia jeho víťazstva v ponukovom konaní. Záloha zložená záujemcom podľa bodu 3) sa započíta na
kúpnu cenu.
9. Po vyhodnotení ponúk a uplynutí lehoty podľa bodu 8), správkyňa vráti ostatným, neúspešným
záujemcom, nimi zložené zálohy na kúpnu cenu.
Prešov, dňa 04.10.2019 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K090272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hrinda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ťačevská 22, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/444/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/444/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 167q ods. 1 v nadväznosti na ust. § 167n ods. 1 druhej vety ZKR vypisujem prvé ponukové
konanie na predaj tejto nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu:

1. Pozemok – Záhrada o výmere 1070 m² v katastrálnom území obce Malčice, okr. Michalovce, SR, zapísaný na
LV č. 771, parc. č. C-KN č. 47/4, spoluvlastnícky podiel 1/1. Pozemok sa na nachádza priamo v obci, vhodný aj
ako stavebný pozemok.
Minimálna výška ponuky: 2.033,-€
Heslo na označenie obálky: „47/4“

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 04.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo do
elektronickej schránky správcu na Ústrednom portály verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným
elektronickým podpisom alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:
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JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách, najnižšia v určenej minimálnej výške ponuky,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Ján Hrinda, 5OdK/444/2018),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do piatich dní od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K090273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Broker PLUS s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 1 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 004 927
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/47/2015 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
POHĽADÁVKA Z ÚČTU V BANKE
Por.č.

Suma

Č.ú.; IBAN

Mena

Banka/Pob. zahr. banky
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2690045853/0200;
SK43 0200 0000 0026 9004 5853

Prešov, dňa 04.10.2019

Eur

Deň vydania: 09.10.2019

Všeobecná úverová banka, a.s.

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K090274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Badžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Letná 183/55, 050 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/542/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/542/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V súlade s ust. § 167v ods. 2 ZKR oznamujem, že sa konkurz na majetok dlžníka Milan Badžo, nar.
25.11.1974, bytom Letná 183/55, 059 01 Spišská Belá, vyhlásený Okresným súdom Prešov dňa 09.10.2018 pod
sp. zn. 2OdK/542/2018 končí, keďže po neúspešnom speňažení majetku podliehajúce konkurzu konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K090275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Mikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1286, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/579/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/579/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 167q ods. 1 ZKR vypisujem druhé ponukové konanie na predaj týchto hnuteľných vecí
podliehajúcich konkurzu:

1. Mobilný telefón zn. Sony Ericsson, červenej farby nefunkčný, bez zadného krytu, bez príslušenstva rok
výroby 2009
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Minimálna výška ponuky: 14,-€
Heslo na označenie obálky: „SE“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

2. Mobilný telefón zn. Nokia, strieborno - čiernej farby, nefunkčný, bez príslušenstva, rok výroby 2009
Minimálna výška ponuky: 14,-€
Heslo na označenie obálky: „N“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 04.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Pavol Mikula,
5OdK/579/2018),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
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V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa

K090276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Fifiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petra Jilemnického 624/32, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/596/2018 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/596/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V súlade s ust. § 167p ods. 1 ZKR vypisujem tretie a súčasne posledné ponukové konanie na predaj týchto
hnuteľných vecí podliehajúcich konkurzu:

1. Šijací stroj zn. SINGER 8280, nepoužívaný, rok výroby 2015
Minimálna výška ponuky: 33,-€
Heslo na označenie obálky: „Š“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

2. Strieborná retiazka, aktívne používaná, rok výroby 2018
Minimálna výška ponuky: 6,-€
Heslo na označenie obálky: „R“
Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

3. Strieborný prívesok v tvare anjelika držiaceho srdiečko
Minimálna výška ponuky: 3,-€
Heslo na označenie obálky: „P“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obhliadka: Je možné ju dohodnúť so správkyňou na tel. č. 0908 49 45 41, alebo prostredníctvom emailu na
adrese slavikzuzana58@gmail.com

Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote do 04.11.2019 v zalepenej obálke s uvedením mena (názvu) a
bydliska (sídla) záujemcu, označenej príslušným heslom a označením „NEOTVÁRAŤ“, poštou alebo
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk podpísanú zaručeným elektronickým podpisom
alebo osobne do kancelárie správcu na adresu:

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
konkurzný správca
Terchovská 30
080 01 Prešov

Náležitosti ponuky: (U fyzických osôb aj právnických osôb)
·
·
·
·
·

Konkrétna špecifikácia majetku, o ktorého nákup je záujem,
ponúkaná kúpna cena v eurách najmenej v určenej minimálnej výške,
doklad o zložení zálohy na účet správcu vo výške ponúkanej ceny (účet: Slovenská sporiteľňa, a.s.,
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326, do správy pre prijímateľa uveďte: Jana Fifiková,
5OdK/596/2018),
telefonický a emailový kontakt,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záujemcom na účet správcu zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu
cenu.
Jediným kritériom výberu je ponúkaná cena. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
Neúspešným záujemcom, ktorí zložili zálohu na účet správcu, bude táto záloha vrátená do 5 dni od uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.

V Prešove dňa 04.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovená konkurzná správkyňa
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K090277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Vatraľ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stročín 137, 089 01 Stročín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Novosad, LL.M.
Sídlo správcu:
Masarykova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/208/2017 S1624
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/208/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Peter Novosad, LL.M. ako správca vo veci oddlženia konkurzom dlžníka Eduarda Vatraľa, týmto oznamuje
všetkým účastníkom konkurzného konania, že majú možnosť nahliadať do správcovského spisu a za úhradu
vecných nákladov požadovať z neho písomné výpisy, v kancelárii správcu nachádzajúcej sa na ulici: Masarykova
16, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch od 08.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., po
predchádzajúcom telefonickom objednaní na tel. čísle: +421 (0) 951 168 437 alebo emailom na adrese
info@akpn.sk.
JUDr. Peter Novosad, LL.M., správca

K090278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cecília Ondečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/55/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/55/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Cecília Ondečková, nar. 18.05.1974, bytom Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou podľa § 85 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Masarykova 10, 080 01 Prešov v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 hod – 12:00 hod a od
13:00 hod – 16:00 hod.. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať poštou na adresu kancelárie správcu, e-mailom na
adresu: advokat.orosova@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 073944.
V Prešove dňa 04.10.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K090279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cecília Ondečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1974
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/55/2017 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/55/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla bankového účtu, na ktorý možno skladať preddavok:
JUDr. Ivana Orosová so sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov, správca dlžníka: Cecília Ondečková,
nar. 18.05.1974, bytom Pavlovce 50, 094 31 Hanušovce nad Topľou týmto oznamuje veriteľom konkurzného
konania sp. zn.: 1OdK/55/2017 vedenom na Okresnom súde Prešov v zmysle § 167l ods. 5 ZKR za primeraného
použitia § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných
veriteľov.
Preddavok možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok na účet IBAN: SK52 0900 0000 0051 3312
7032, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s s uvedením nasledovných identifikátorov platby:
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
špecifický symbol: 1552017,
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
Pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok.

Podľa ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZKR: „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá
zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.“
Podľa ust. § 32 ods. 21 ZKR: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia
základnej prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej
banky, na ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy
konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť
preddavku správca vráti zložiteľovi.“
V Prešove dňa 04.10.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca
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K090280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: R.A.S., s. r. o., Sveržov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 679 897
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5R/1/2018 S1209
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5R/1/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a. s.
Sídlo: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
IČO: 814 99 Bratislava
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 5003,83 €
Počet uplatnených pohľadávok: 4
Doručenie prihlášky dňa: 30.09.2019
Uplatnenie zabezpečovacích práv: Neuplatnené
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok: 562, 563, 564, 565
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok: 30.09.2019

K090281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bartko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1970
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k.s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2014 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2014
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie správcu podľa § 96 ods. 2 ZKR
iTRUSTee Restructuring, k.s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, zn. správcu: S1696, ako správca úpadcu
Stanislav Bartko, nar. 17.05.1970, bytom Tomášikova 2515/7, 058 01 Poprad, týmto v súlade s ustanovením § 96
ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámer zostaviť rozvrh všeobecnej podstaty.
Dotknuté osoby podľa § 96 ods. 3 ZKR sú oprávnené do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom
vestníku nahliadať do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u správcu a v uvedenej lehote namietať
u správcu poradie pohľadávky proti podstate svojím podaním na predpísanom tlačive. Námietka musí byť podaná
včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
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iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K090282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pavolko v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jankovce 6, 067 24 Jankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/625/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/625/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Igor Pavolko, nar.
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06.12.1985, trvale bytom Jankovce 6, 067 24 Jankovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Igor
Pavolko, IČO: 43552536, s miestom podnikania 067 24 Jankovce 6 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/625/2019 zo dňa 20.08.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 164/2019 zo dňa 26.08.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné.
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 bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Igor Pavolko, born: 06.12.1985, residence: Jankovce 6, 067 24 Jankovce, Slovakia, running
bussiness under commercial name Igor Pavolko with place of business: 067 24 Jankovce 6, Slovakia,
Business ID: 43552536 is our responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No.
2OdK/625/2019 dated 20.8.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 164/2019 from
26.08.2019, proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc,
Štefániková 18, 066 01, 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
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accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc

K090283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Pavolko v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jankovce 6, 067 24 Jankovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/625/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/625/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Igor Pavolko, nar. 06.12.1985,
trvale bytom Jankovce 6, 067 24 Jankovce, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Igor Pavolko, IČO:
43552536, s miestom podnikania 067 24 Jankovce 6, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0040 0479 2218, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K090284
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Maľar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 1781/24, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/401/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/401/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA 3. kolo
Ing. Eva Orbanová, správca majetku dlžníka Gabriel Maľar, nar. 17. 8. 1979, bytom Podskalka 1781/24, 066 01
Humenné, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 5OdK/401/2019, týmto vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku osobného vozidla.

Kolo: Tretie
Predmet: súpisové číslo 1, typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – osobné vozidlo značky ŠKODA
FELICIA, evid. číslo HE173BT, VIN: TMBEEF613Y0306805, rok prvej evidencie 2000, farba zelená tmavá. Súpis
všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 157/2019 dňa 15. 8. 2019 pod podaním „K071442“.
Súpisová hodnota majetku: 400,00 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do
15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Kupujúcim môže byť fyzická
alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom
prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu,
resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.). Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a predmet ponuky (FELICIA-Maľar).
Správca poučuje, že ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť
ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom na tel. č. 0905
418 713, alebo mailom na adresu: orbanova88@gmail.com, taktiež na uvedenom kontakte môžete získať bližšie
informácie o predmete ponuky.
Adresa na doručenie ponúk: Ing. Eva Orbanová, správca, Slovenská 69, 080 01 Prešov.

Ing. Eva Orbanová, správca

K090285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/654/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/654/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Dušan Čureja, nar. 17.05.1993, trvale
bytom Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu prijíma správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K090286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valéria Kašová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/96, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/503/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/503/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA 2. kolo
Ing. Eva Orbanová, správca majetku dlžníka Valéria Kašová, nar. 1. 2. 1969, bytom Podskalka 5903/96, 066 01
Humenné, konkurzné konanie vedené OS Prešov pod sp. zn. 2OdK/503/2019, týmto vyhlasuje v zmysle
ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku osobného vozidla.

Kolo: Druhé
Predmet: súpisové číslo 1, typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec – osobné vozidlo značky ŠKODA
FELICIA, evid. číslo HE056CI, VIN: TMBEEF613V0644736, rok prvej evidencie 1997, farba červená. Súpis
všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 180/2019 dňa 18. 9. 2019 pod podaním „K083054“.
Súpisová hodnota majetku: 400,00 EUR.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku (do
15.00 hod.) – vyhlásenie ponukového konania sa považuje za zverejnené až nasledujúci deň po zverejnení v OV.
Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a
výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Kupujúcim môže byť fyzická
alebo právnická osoba. Záujemca musí mať zároveň vysporiadané všetky záväzky voči úpadcovi, v opačnom
prípade bude z vyhodnocovania ponukového kola vylúčený. Z ponukového kola sú vylúčené blízke osoby úpadcu,
resp. osoby, v ktorom má úpadca alebo niektorá z blízkych osôb úpadcu majetkovú účasť. Záujemcovia o kúpu na
ponuke uvedú svoje identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia,
č. občianskeho preukazu, príp. výpis zo živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby
uvedú obchodné meno, sídlo, IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac.
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.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK52 5600 0000 0088 7517 1001 (Prima banka Slovensko, a.s.). Pri úhrade
zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko
záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a predmet ponuky (Kašová - FELICIA).
Správca poučuje, že ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je
povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť
ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ju prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich
dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom na tel. č. 0905
418 713, alebo mailom na adrese: orbanova88@gmail.com, taktiež na uvedenom kontakte môžete získať bližšie
informácie o predmete ponuky.
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Adresa na doručenie ponúk: Ing. Eva Orbanová, správca, Slovenská 69, 080 01 Prešov.

Ing. Eva Orbanová, správca

K090287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/654/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/654/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
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"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Dušan Čureja, nar.
17.05.1993, trvale bytom Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/654/2019 zo dňa 26.08.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 168/2019 zo dňa 02.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné.
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 bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

677

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Dušan Čureja, born: 17.05.1993, residence: Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovakia
is our responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 2OdK/654/2019 dated 26.08.2019, it
was published in the Commercial bulletin No. 168/2019 from 02.09.2019, proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné, Slovakia, 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
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sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc

K090288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Čureja
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/654/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/654/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Dušan Čureja, nar. 17.05.1993,
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Podsadek 1228/123, 064 01 Stará Ľubovňa, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0040 0479 2218, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K090289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Badžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Lucia Badžová, nar. 29.04.1985, Stráne
pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K090290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Badžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
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"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Lucia Badžová, nar.
29.04.1985, Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok
dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/656/2019 zo dňa 26.08.2019, uverejnenom
v Obchodnom vestníku č. 168/2019 zo dňa 02.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený
Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné.
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 bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
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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. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Lucia Badžová, born: 29.04.1985, residence: Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami,
Slovakia is our responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 2OdK/656/2019 dated
26.08.2019, it was published in the Commercial bulletin No. 168/2019 from 02.09.2019, proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01
Humenné, Slovakia, 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.
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The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.

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

683

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

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.
Ing. Dušan Kuruc

K090291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Badžová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/656/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/656/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Lucia Badžová, nar. 29.04.1985,
Stráne pod Tatrami 122, 059 76 Stráne pod Tatrami, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0040 0479 2218, na
ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K090292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Škvarlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 487/35, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/721/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/721/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Ing. Dušan Kuruc, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Helena Škvarlová, nar. 11.05.1962, trvale
bytom Štúrova 487/35, 082 71 Lipany, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárii správcu na adrese Štefánikova 18, 066 01 Humenné, a to v úradných hodinách počas pracovných dní
od 9.00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu prijíma
správca písomne alebo telefonicky na čísle +421 908 604 334.
Ing. Dušan Kuruc, správca

K090293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Škvarlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 487/35, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/721/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/721/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Uzaicinājumsiesniegtprasījumu. Termiņi, kasjāievēro"
„AufforderungzurAnmeldungeinerForderung. EtwaigeFristenbeachten
"Kvietimaspateiktireikalavimą. Privalomiejiterminai".
"Nõudeesitamisekutse. Järgitavadtähtajad"
"Invitation à produireunecréance. Délais à respecter",
"Πρόσκλησηγιααναγγελίααπαιτήσεως. Προσοχήστις
προθεσμίες"
"Felhíváskövetelésbejelentésére. Betartandóhatáridők"
"Invitation to lodge a claim. Timelimits to beobserved"
"Stedinagħalpreżentazzjoni ta' talba".
"Oproeptotindieningvanschuldvorderingen. In achttenemen
termijnen"
"Avisodereclamaçãodecréditos. Prazoslegais a
observar"
Poziv k prijaviterjatve. Roki, kijih je treba upoštevati!"
"Invitațiedeînregistrare a cereriideadmitere a
creanței. Termenullimită"
"Anmodanattanmälafordran. Tidsfristerattiaktta"
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"Kehotussaatavanilmoittamiseen. Noudatettavat
määräajat"
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Helena Škvarlová, nar.
11.05.1962, trvale bytom Štúrova 487/35, 082 71 Lipany („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka
bol Uznesením Okresného súdu Prešov, č.k. 2OdK/721/2019 zo dňa 11.09.2019, uverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 179/2019 zo dňa 17.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený Ing. Dušan
Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné.
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 bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, 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. Z8kladnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
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Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
According to Direction of European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Helena Škvarlová, born: 11.05.1962, residence: Štúrova 487/35, 08271 Lipany, Slovakia is our
responsibility to inform you, that the district Court in Prešov No. 2OdK/721/2019 dated 11.09.2019, it was
published in the Commercial bulletin No. 179/2019 from 17.09.2019, proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Ing. Dušan Kuruc, Štefániková 18, 066 01 Humenné, Slovakia, 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,
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subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application cannot be corrected or supplemented.
Ing. Dušan Kuruc

K090294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Škvarlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 487/35, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/721/2019 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/721/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Dušan Kuruc, správca, Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu Helena Škvarlová, nar.
11.05.1962, Štúrova 487/35, 08271 Lipany, v zmysle ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení týmto zverejňuje v Obchodnom vestníku bankový účet vedený
v Československej obchodnej banke, a. s., s číslom účtu v tvare IBAN: SK58 7500 0000 0040 0479 2218, na
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ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s popieraním pohľadávok veriteľmi v konkurznom konaní.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bola
pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu;
kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K090295
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kalejová Irena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slánska 183/32, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1972
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/549/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/549/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA – 2. kolo
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad
Topľou konkurznej podstaty dlžníka Irena Kalejová, nar. 05.03.1972, trvale bytom Slánska 183/32, 082 22
Ostrovany, sp. zn. 5OdK/549/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“)
oznamuje zahájenie verejného ponukového konania 2. kolo – predaj hnuteľného majetku spadajúceho do
konkurznej podstaty podľa zverejneného súpisu všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku OV19/2019 zo dňa
17.09.2019:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - HYUNDAI SONATA, VIN: KMHCF31DPWU886490, EČ: SB152AV, druh: AA
sedan, farba: červená metalíza tmavá, rok výroby: 1998, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka
súpisová hodnota: 100,- Eur
Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Záujemcovia o kúpu hnuteľného majetku doručia svoje písomné ponuky, najneskôr do 10 dní odo dňa
zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
2. Kupujúcim môže byť fyzická alebo právnická osoba. Záujemcovia o kúpu na ponuke uvedú svoje
identifikačné údaje – v prípade fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, príp. výpis zo
živnostenského registra nie starší ako jeden mesiac, a právnické osoby uvedú obchodné meno, sídlo,
IČO a predložia výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s fotokópiou občianskeho
preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
3. 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. Pri úhrade
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zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a spisovú
značku: 5OdK/549/2019. Číslo bankového účtu: IBAN SK36 7500 0000 0040 2520 7428.
4. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Obhliadku hnuteľného majetku je možné vykonať po predchádzajúcej dohode so správcom konkurznej
podstaty na telefónnych číslach: 0905 645 383 alebo 057/44 210 64.
6. 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.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K090296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krušinec 73, 091 01 Krušinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/755/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/755/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

bg) „Покана за предявяване на вземане. Срокове, които трябва да се спазват“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky.Závazné lhůty"
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!
(et) „Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
(el) „ Προ ́σκληση για αναγγελι ́α απαιτη ́σεως. Προσοχη στις προθεσμι ́ες“
(en) „Invitation to lodge a claim.Time limits to be observed“
(fr) „Invitation à produire une créance. Délais à respecter“
(hr) „Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati”
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro“
(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"
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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 reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
úpadcu Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 5OdK/755/2019 zo dňa 30.9.2019,
bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu Ján Čonka, nar. 21.7.1970, trvale bytom 091 01 Krušinec 73,
Slovenská republika a zároveň do funkcie správcu úpadcu bol ustanovený JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR
č.: OV 192/2019 zo dňa 4.10.2019. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the regulation (EU) 2015/848 of the Europen parlament dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 5OdK/755/2019, dated on 4th Oktober 2019 bankruptcy procedure was declared
on the Debtor´s assets: Ján Čonka, date of birth 21th July 1970, domicile: 091 01 Krušinec 73, Slovak
Republic and appointed us as the truste JUDr. Miloš Hnat, seat at Tkáčska 2, 080 01 Prešov, the Slovak
Republic, was appointed to the function of bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was
published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 192/2019 dated on 4th Oktober 2019. This
resolution of the District Court Prešov.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Miloš Hnat,
Tkáčska 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na
splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku,
od ktorej závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
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je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the
bankruptcy trustee to the address JUDr. Miloš Hnat, Tkáčska 2, 080 01 Prešove, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
ankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
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Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Prešov, dňa / on 5th Oktober 2019
JUDr. Miloš Hnat, správca Úpadcu / Debtor´s trustee

K090297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 92, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/280/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/280/2019
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"
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(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
– Peter Horváth, nar.: 03.07.1978, trvale bytom Seňa 92, 044 58 Seňa, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Horváth, s miestom podnikania Seňa 92, 044 58 Seňa, IČO:44868855 (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 13.09.2019, sp. zn. 30OdK/280/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 181/2019 dňa 19.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bola
ustanovená LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, značka
správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Peter Horváth, born on 03.07.1978, with permanent address at Seňa 92, 044 58 Seňa,
bussiness name Peter Horváth,with bussiness residence Seňa 92, 044 58 Seňa, ID No:44868855 (hereinafter
referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Košice I of 13.09.2019,
ref. No. 30OdK/280/2019 published in the Commercial report No. 181/2019 of 19.09.2019 was proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Timonova 13, 04001 Košice, ref. No.
of trustee: S1731 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)
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
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by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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).
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Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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
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May 2015.
Košice, dňa 23.09.2019
Košice, on 23.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 92, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/280/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/280/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Peter Horváth, nar. 03.07.1978, bytom Seňa 92, 044 58 Seňa, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Horváth, s miestom podnikania Seňa 92, 044 58 Seňa, IČO:44868855 (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo
bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR.
Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876
4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090299
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Seňa 92, 044 58 Seňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.07.1978
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/280/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/280/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
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zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter Horváth, nar. 03.07.1978, bytom Seňa 92, 044 58 Seňa, podnikajúci pod obchodným menom Peter
Horváth, s miestom podnikania Seňa 92, 044 58 Seňa, IČO:44868855 (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Timonova
13, 04001 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a 12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rohaľ Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slov. Nár. Povstania 3758 / 94, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/202/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/202/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Jozef Rohaľ, nar. 24.04.1973, bytom Slovenského nár. Povstania 3758/94, 07501 Trebišov, podnikajúci
pod obchodným menom Jozef Rohaľ – SAMUEL, s miestom podnikania Slov. Nár. Povstania 3758/94, 075 01
Trebišov (ďalej len „Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty
Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
200,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K090301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalková Jarmila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O. Hviezdoslava 31/34, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1969
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/257/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/257/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Jarmila Michalková, nar. 02.08.1969, bytom P.O. Hviezdoslava 31/34, 079 01 Veľké Kapušany (ďalej len
„Dlžník“) v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov zverejňuje súpis majetku Dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty

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

698

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

Iná majetková hodnota:
Poradové číslo
1

Popis
Peňažné prostriedky Dlžníka ku dňu vyhlásenia konkurzu

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
150,- €

LawService Recovery, k.s., správca

K090302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanec Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 2474 / 48, 040 01 Košice-Džungľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/464/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/464/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Tibor Chovanec, nar. 20.05.1976, bytom Člnková 2474/48, 040 01 Košice - Džungľa (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Timonova 13, 040 01 Košice v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:00 - 11:30 a
12:30 - 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca

K090303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanec Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 2474 / 48, 040 01 Košice-Džungľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/464/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/464/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Tibor Chovanec, nar. 20.05.1976, bytom Člnková 2474/48, 040 01 Košice - Džungľa (ďalej len „Dlžník“), v
zmysle §167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo
výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška
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kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a
najviac o výške 10.000,- EUR. Túto kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č.
SK74 0900 0000 0050 5876 4399, BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu
a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K090304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačkovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kapušanská 3602 / 6, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/81/2017 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/81/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

OPRAVNÝ OZNAM
Správca konkurznej podstaty úpadcu Mgr. Peter Bačkovský, narodený 12.10.1955, bytom Kapušanská 3602/6,
07501 Trebišov zverejňuje opravný oznam o speňažení majetku zapísaného v Opravnom súpise všeobecnej
podstaty, zverejnený dňa 03.10.2019 v OV č: 191/2019 formou ponukového konania podľa § 92 ods.1 ZKR.
Pričom hnuteľné veci a pozemky sa speňažujú ako súbor.
Zmluva o predaji hnuteľného majetku, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia zákona o zbraniach a strelive bude
uzatvorená len s osobou, ktorá spĺňa podmienky zákona o zbraniach a strelive na nadobudnutie
príslušného druhu zbrane.

POZEMOK:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

HODNOTA
(EUR)
20,00
20,00
20,00
200,00
100,00
30,00
30,00
200,00
300,00
250,00
40,00
150,00
100,00
150,00
300,00
20,00
20,00
20,00
10,00
20,00
20,00

KATASTRÁLNE ÚZEMIE
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov

ČÍSLO LV
303
25
177
68
223
186
207
236
236
236
217
217
217
217
217
228
228
228
228
228
228

ČÍSLO PARCELY
397
124
10
120
165/23
49 a 67
92/3
284
306
315
132/131
132/132
165/17
165/18
567/9
178
211
219
233
257
303/17

DRUH POZEMKU
Orná pôda
Záhrada
Ostatná plocha
Záhrady
Vodné plochy
Trv. tr. por.
Trv. tr. por.
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Orná pôda
Orná pôda
Trv. tr. por.
Trv. tr. por.
Orná pôda
Trv. tr. por
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda.
Orná pôda.
Orná pôda.

VÝMERA (m2)
4290
2029
1244
4147
9157
704 a 1096
6639
262609
85391
31010
817
5459
3109
2462
10988
1326
2036
2028
1235
967
7350
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1625/102000
195/720
195/720
2/3
6/120
195/720
6/132
1625/102000
1625/102000
1625/102000
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
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20,00
50,00
40,00
50,00
30,00
40,00
40,00
15,00
40,00
15,00
10,00
30,00
40,00
5.000,00

11.

Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Štefurov
Liptovská Ondrášová
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228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
228
5171

331
346
380
391
414
443
446
476
496
516
534
632
682
1067/2
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Orná pôda.
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

3542
6764
4113
5859
3507
4069
3905
1305
4703
1526
811
3257
4071
2309

195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
195/720
1/3

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.

HODNOTA
(EUR)
80,00
80,00
600,00

POPIS
Brokovnica dvojka
Guľovnica opak.
Guľovnica opak.

VÝROBNÉ ČÍSLO EVIDENČNÉ ČÍSLO
ZV:
E
36674
BA507197
HL: E 36674
PZ:
54090
BA507196
ZV: 490
PZ: 3037088
BA505280
ZV: 1102A

KDE SA VEC NACHÁDZA
Kapušovská 3602/6, Trebišov, SR
Kapušovská 3602/6, Trebišov, SR
Kapušovská 3602/6, Trebišov, SR

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Peter Bačkovský – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice.
Otváranie obálok bude z dôvodu vykonania opráv preložené na 21.10.2019 o 14.00 hodine.
Pozn. správcu: predmetná chyba v písaní vznikla v dôsledku nečiteteľného súpisu majetku úpadcu.
Chybu sme odstránili po konzultácii s úpadcom.
V Košiciach 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K090305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovanec Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Člnková 2474 / 48, 040 01 Košice-Džungľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1976
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/464/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/464/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(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
– Tibor Chovanec, nar.: 20.05.1976, trvale bytom Člnková 2474/48, 040 01 Košice - Džungľa (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 18.09.2019, sp. zn.
32OdK/464/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 184/2019 dňa 24.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 040
01 Košice, značka správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt Tibor Chovanec, born on 20.05.1976, with permanent address at Člnková 2474/48, 040 01
Košice - Džungľa (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District
Court in Košice I of 18.09.2019, ref. No. 32OdK/464/2019 published in the Commercial report No. 184/2019 of
24.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Timonova
13, 040 01 Košice, ref. No. of trustee: S1731 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“).
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The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
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For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
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
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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.
Košice, dňa 26.09.2019
Košice, on 26.09.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K090306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Káša Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ulica 168 / 5, 076 41 Dobrá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/185/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/185/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Ivan Roháč, správca úpadcu Andrej Káša, narodený: 28.06.1961, bytom: Dlhá 168/5, 076 41 Dobrá, Sp.
zn. 32OdK/185/2018 v súlade s ustanovením § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje vylúčenie súpisových zložky, t.j.
1. BYT A NEBYTOVÝ PRIESTOR– hodnota: 700,00€; popis: rodinný dom, katastrálne územie: Biel; číslo LV:
1078; orientačné a popisné číslo: 204, podiel: 1/5;
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2.
POHĽADÁVKA
Z ÚČTU
–
A) hodnota: 0€; číslo účtu: 1504747559/0200; banka: VÚB Banka; mena: EUR; zostatok na účte: 0€; názov
a forma
vkladu:
bežný
účet;
B) hodnota: 0€; číslo účtu: 0552205928/0900; banka: Slovenská sporiteľňa; mena: EUR; zostatok na účte: 0€;
názov a forma vkladu: bežný účet;
zo súpisu majetku konkurznej podstaty zverejneného v OV č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019.
Dôvod vylúčenia súpisovej zložky: V súlade s ust. § 167p ods. 2 ZKR byt nebytový prietor ako aj uvedené
pohľadávky z účtu prestali podliehať konkurzu z dôvodu nespeňažiteľnosti.

V Košiciach, dňa 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K090307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Káša Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá ulica 168 / 5, 076 41 Dobrá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/185/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/185/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ivan Roháč, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Jesenského 27, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 17.05.2018, sp. zn.: 32OdK/185/2018 ustanovený do
funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu Andrej Káša, narodený: 28.06.1961, bytom: Dlhá 168/5,
076 41 Dobrá, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice
(ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v 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. „ Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu v zmysle majetku zverejneného v OV č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019 a v zmysle vylúčenia
súpisových zložiek majetku zo súpisu zaslaného na zverejnenie v OV dňa 04.10.2019, nakoľko majetok
nepodlieha konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Andrej Káša, narodený:
28.06.1961, bytom: Dlhá 168/5, 076 41 Dobrá, končí.

V Košiciach, dňa 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč
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K090308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kaľavský Ambróz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 944 / 13, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/249/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/249/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ambróz Kaľavský, narodený: 06.02.1971, bytom: Námestie mieru
944/13, 045 01 Moldava nad Bodvou, speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty,
zverejnený dňa 02.10.2019 v Obchodnom vestníku č.: 190/2019. Pričom hnuteľné veci a pozemky sa
speňažujú ako súbor.
CENNÝ PAPIER:
ČÍSLO
POLOŽKY
1.

HODNOTA DRUH
POČET
(EUR)
A FORMA
KUSOV
kmeňové
50,00
akcie
na 20
meno

MENOVITÁ
HODNOTA

PEŇAŽNÁ
MENA

ISIN

1.000,- SK

EUR

SK1110000280

PORADOVÉ
ČÍSLO
1

EMINENT
INVEST
FUND
PSIPSL a. s.

KDE
SA
NACHÁDZA
Centrálny
depozitár

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Kaľavský Ambróz – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice.
Otváranie obálok bude 28.10.2019 o 15.00 hodine.

V Košiciach 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K090309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Frtús Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 0, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/195/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/195/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Frtús, narodený: 15.04.1961, bytom: 052 01 Spišská Nová Ves,
speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený dňa 12.06.2019 v Obchodnom
vestníku č.: 112/2019, okrem majetku vylúčeného zo súpisu majetku dlžníka zverejneného dňa 23.08.2019
v Obchodnom vestníku č.: 163/2019. Pričom hnuteľné veci a pozemky sa speňažujú ako súbor.
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POZEMOK:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

HODNOTA
(EUR)
28
43
132
4
15
20
22
8
24
388
338
367
58
28
41
2
0,5
1
142
48
8
36
16
8
14
12
24
3

KATASTRÁLNE ÚZEMIE ČÍSLO LV ČÍSLO PARCELY DRUH POZEMKU VÝMERA (m2) PODIEL
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Podlužany
Tekovská Nová
Tekovská Nová
Tekovská Nová
Tekovská Nová
Tekovská Nová
Tekovská Nová
Podlužany
Podlužany
Podlužany

Ves
Ves
Ves
Ves
Ves
Ves

447
447
447
447
1187
1331
1331
1331
1331
510
510
510
448
448
967
536
624
828
857
1878
1393
1390
1390
1391
827
447
447
447

370/2
371/2
570/2
1732/3
1444
1889
966
968
971
972
973
974
1196/1
1196/2
1206
1207
1222
1524
338
339
335/2
336
333/1
333/2
333/3
334
335/1
337

OP
OP
OP
TTP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
LP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
TTP

52
80
246
42
27
372
41
67
44
720
677
680
108
52
76
4
1
290
263
89
14
67
30
15
27
22
45
30

1/24
1/24
1/24
1/24
113/4084
1/16
1/16
1/16
1/16
1/8
1/8
1/8
1/24
1/24
471996/49994807
1/360
1/360
1308021/47270908
1/12
1/240
1/240
1/240
538/129218
1/240
538/129698
1/24
1/24
1/24

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Jaroslav Frtús – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice. Otváranie
obálok bude 28.10.2019 o 15.00 hodine.

V Košiciach 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K090310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusinko Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekinská 2538 / 19, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/121/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/121/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

708

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 09.10.2019

31OdK/121/2018
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Ing. Ondrej Rusinko, narodený 29.11.1959, bytom Pekingská 19,040 13
Košice, speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený dňa 14.05.2019
v Obchodnom vestníku č.: 91/2019. Pričom hnuteľné veci a pozemky sa speňažujú ako súbor.

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.
3.
4.

HODNOTA
(EUR)
50,00
20,00
10,00
50,00

POPIS

VÝROBNÉ ČÍSLO

KDE SA VEC NACHÁDZA

LCD TV Orava
Zásuvková mraznička
Tlačiareň HP
Notebook LENOVO

SN: 6428101800021
PRL 2061C39H2411007180196
S. NO: KAWY037381
SIN: PF05CC119

Pekingská 19,040 13 Košice, SR
Pekingská 19,040 13 Košice, SR
Pekingská 19,040 13 Košice, SR
Pekingská 19,040 13 Košice, SR

POHĽADÁVKA Z ÚČTU:
ČÍSLO POLOŽKY
1.
2.

HODNOTA
ČÍSLO ÚČTU
(EUR)
718,00
419215406/5900
8,21
520700-4200075056/8960

BANKA MENA
PSS
mBank

EUR
EUR

ZOSTATOK NA ÚČTE
(EUR)
718,00
8,21

NÁZOV A FORMA VKLADU
Stavebné sporenie
mKonto

ZABEZPEČOVACIE PRÁVA K MAJETKU:
ČÍSLO
POLOŽKY
1.

DRUH
PORRADIE
ZP
ZP
Záložné 1.

POHĽADÁVKA, KTORÚ
S UVEDENÍM VERITEĽA
Úver na bývanie

ZABEZPEČUJE, ZABEZPEČENÁ
SUMA
26597,00 €

PRÁVNY DÔVOD VZNIKU
POHĽADÁVKY
Zmluva o záložnom práve

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Ing. Rusinko Ondrej – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice.
Otváranie obálok bude 28.10.2019 o 15.00 hodine.

V Košiciach 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč
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K090311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Voroničová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 1343/94, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/409/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/409/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na účely popierania
JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie: Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn. správcu: S1587,
ako správca úpadcu: Adriana Voroničová, narodená: 28.03.1977, bytom: Masarykova 1343/94, 071 01
Michalovce, 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 Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK25 0200 0000 0026 9017 6351.
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. Veronika Doláková, PhD., správca

K090312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iglódy Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matičná 152 / 7, 040 17 Košice-Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/523/2018 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/523/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Tibor Iglódy, narodený: 25.10.1961, bytom: Matičná 152/7, 040 17 KošiceBarca, speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený dňa 15.05.2019
v Obchodnom vestníku č. 92/2019. Pričom hnuteľné veci a pozemky sa speňažujú ako súbor.

HNUTEľNÁ VEC:
ČÍSLO
POLOŽKY
1.

HODNOTA
POPIS
VÝROBNÉ ČÍSLO
(EUR)
Škoda FABIA
THBPH
500
(rok
výroby
I6Y3Y3076350
2000)

EVIDENČNÉ
ČÍSLO

KDE
SA
NACHÁDZA

KE078EY

Matičná 7,
Košice - Barca

VEC

STAV
Vec zaťažená
právom

záložným

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Tibor Iglódy – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice. Otváranie
obálok bude 28.10.2019 o 15.00 hodine.

V Košiciach 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K090313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcin Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Májová 732 / 43, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Roháč
Sídlo správcu:
Jesenského 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/306/2019 S1361
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/306/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty úpadcu Jaroslav Marcin, narodený: 13.09.1972, bytom: Májová 732/43, 053 04
Spišské Podhradie, speňažuje majetok zapísaný v Súpise všeobecnej podstaty, zverejnený dňa 08.08.2019
v Obchodnom vestníku č.: 152/2019. Pričom hnuteľné veci a pozemky sa speňažujú ako súbor.
POZEMOK:
ČÍSLO POLOŽKY
1.

HODNOTA
(EUR)
KATASTRÁLNE ÚZEMIE ČÍSLO LV ČÍSLO PARCELY DRUH POZEMKU
VÝMERA (m2) PODIEL
100,00
Ostrov
8
346/1
Zastavaná plocha a nádvorie 805
1/10

STAVBA:
ČÍSLO POLOŽKY

HODNOTA
POPIS
(EUR)

KATASTRÁLNE ÚZEMIE

ČÍSLO LV ORIENTAČNÉ A POPISNÉ ČÍSLO

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.

2400,00

Rodinný dom
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Ostrov

8

Deň vydania: 09.10.2019

103

1/10

HNUTEĽNÁ VEC:
ČÍSLO POLOŽKY
1.

HODNOTA
POPIS
(EUR)
2000,00
Osobné vozidlo Škoda Octavia

VÝROBNÉ ČÍSLO

EVIDENČNÉ ČÍSLO KDE SA VEC NACHÁDZA

TMBDG41U458795195 LE862AP

Spišské Podhradie

Minimálna výška ponuky je 100% súpisovej hodnoty jednotlivých položiek formou ponukového konania
na účet správcu konkurznej podstaty SK50 0900 0000 0051 5988 9465 v lehote na predkladanie ponúk. V
ponuke je nutné označiť položku súpisu všeobecnej podstaty ktorého sa ponuka týka. Ponuky je možné
zasielať do 10tich kalendárnych dní od zverejnenia tohto oznámenia v uzavretých obálkach označených
„Jaroslav Marcin – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: JUDr. Ivan Roháč, Jesenského 27, 040 01 Košice. Otváranie
obálok bude 28.10.2019 o 15.00 hodine.

V Košiciach 04.10.2019
JUDr. Ivan Roháč

K090314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokárová Renáta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 178, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/275/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/275/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca
úpadcu: Tokárová Renáta, nar.: 28.08. 1972, bytom: Žbince 178, 072 16 Žbince, SR, (ďalej len "úpadca"),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Košice I, sp. 30zn.: 30Odk /275/2019 zo dňa 11.09. 2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie vyšlo v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky č.
179/2019, dňa 17.09. 2019. Dňom 18.09.2019 toto uznesenie nadobudlo v súlade s § 167e ods. 3 v spojení s §
199 ods. 1, 4, 9 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
právoplatnosť a ku rovnakému dňu tak bol na úpadcu vyhlásený konkurz.
V zmysle ZKR sú veritelia úpadcu povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu JUDr. Juraj Gavalčin na adrese: Platanová 5, 040 01 Košice,
Slovenská republika, ku konaniu pod sp. zn.: 30 Odk /275/2019. 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 zo všeobecnej podstaty,
ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
1. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu,
3. právny dôvod vzniku pohľadávky,
4. poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
5. celková suma pohľadávky,
6. podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Zabezpečený veriteľ sa prihlásiť nemusí, v takomto prípade však svoju pohľadávku môže uspokojiť iba z majetku,
ku ktorému má zabezpečovacie právo. Ak sa však prihlási, pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná
samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku
zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené
skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Nepeňažná pohľadávka sa v konkurze podľa 4. časti ZKR považuje za oddlžením nedotknutú pohľadávku, preto
sa neprihlasuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č.
848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor: Tokárová Renáta, born on 28.08.1972, place of residence: Žbince 178, 072 16
Žbince , Slovak republic (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the
resolution of the District Court Košice I, No. 30Odk/275/2019 dated on 11.09. 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No.179/2019 on 17.09.2019. The bankruptcy procedure was declared as of the nex
day, 18.09.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Juraj Gavalčin, Platanova 5, 040 01
Košice, Slovak republic, to the No. 30Odk/275/2019. Should creditor serve the application on trustee after
period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and
exercise any other rights pertaining to registered receivable.The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property,
whose aim to put together was published in the Business Journal after the delivery of the application to the
trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are:
1. name, surname and residence or name and seat of the creditor,
2. name, surname and residence or name and seat of the bankrupt,
3. legal reason of the establishment of the claim,
4. order of satisfying the claim from the general property,
5. total sum of the claim, 6. signature (§ 29 sec. 1 BRA)
Assured creditor does not have to file an aplication, but in this case his claim can only be satisfied by the property
he has assuring right to. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum,
type, order, subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of
conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which
the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the
fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional claim”); the rights connected to the conditional claim is
the conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation
and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the
bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as the
bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his
assured claim in the basic registration period, his security right will not be taken into consideration in the
bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that, what the affected property in
this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected property as claim against
property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting unit,
determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or possible
reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). Non-monetary claims are not
disturbed by debt elimination.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court
will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA). The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended
(§ 30 sec. 2 BRA).
The participant of the bankruptcy proceedings has the right to allege the objection of bias towards the judge to the
expiration of the period for registration of the claims, who shall negotiate the matter and to decide, if in respect to
his relation to the matter, to the participant or to the representative can arise the doubts about their impartiality.
The court does not take into consideration later delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias
must be stated against whom it is aimed, the reason, for which the judge shall be excluded and when the
participant submitting the objection learnt about the reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the
objections of bias will not be taken into consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§
15a sec. 3 Code of Civil procedure).
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
JUDr. Juraj Gavalčin , správca / trustee

K090315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bohunická Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 427/25, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/342/2018 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/342/2018
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,
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K090316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 75, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/127/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca úpadcu : Andrej Kočiš , narodený: 17.11.1956 , bytom: Krosnianska 75 ,
040 22 Košice ,podnikajúci pod obchodným menom : Andrej Kočiš , s miestom podnikania: Krosnianska 75,
040 22 Košice , IČO:35 353 201, s ukončenou podnikateľskou činnosťou , zastúpený : Centrum právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , oznamuje, že oprávnená osoba úpadcu si
v zmysle § 167r ods.1 a ods.4 ZKR uplatnila právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty , ktorá bola
zverejnená v obchodnom vestníku č. 139/2019 zo dňa 22.07.2019 pod K062978 v súpise majetku všeobecnej
podstaty v hodnote: 500,00.-€.
V Trebišove , 04.10.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K090317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Kočiš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 75, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.11.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/127/2019, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Litvák, CSc., správca dlžníka : Andrej Kočiš , narodený: 17.11.1956 , bytom: Krosnianska 75 , 040
22 Košice ,podnikajúci pod obchodným menom : Andrej Kočiš , s miestom podnikania: Krosnianska 75, 040 22
Košice , IČO:35 353 201, s ukončenou podnikateľskou činnosťou , zastúpený : Centrum právnej pomoci,
Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , o z n a m u j e zostavenie zoznamu pohľadávok
proti podstate v zmysle § 96 ods.2 . ZKR, pričom sa oznamuje aj z á m e r zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate
do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate.
Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na
ňu neprihliada.
V zmysle § 96 ods.4 ZKR námietkou poradia pohľadávky proti podstate sa rozumie aj námietka, že
pohľadávka proti podstate nie je zaradená do zoznamu, alebo, že nemá byť zaradená do zoznamu, alebo, že
má byť zaradená do zoznamu v inom rozsahu, ako rozsahu určenom správcom.
Zoznam pohľadávok proti podstate je súčasťou správcovského spisu a je možné doň nahliadať v kancelárii
správcu v úradných hodinách. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na č. tel. 0915873432, alebo mailom:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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jozef.litvak@gmail.com

V Trebišove , 04.10.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K090318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrášek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie L. Novomeského 1224 / 1, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1977
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/387/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/387/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu S1868, správca dlžníka Peter Ondrášek, nar. 01.03.1977, bytom Nám. L. Novomeského
1224/1, 040 01 Košice, podnikajúci pod obchodným menom Peter Ondrášek – ATOM, s miestom
podnikania Floriánska 2, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 41 034 830, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 31.05.2019, 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“),
zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, vyjadrenia dlžníka
na osobnom stretnutí dňa 19.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku, ktorý by
mohol byť zapísaný do súpisu konkurznej podstaty.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K090319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ružinkovič Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južné Nábrežie 2225 / 17, 040 10 Košice-Vyšné Opátske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.08.1958
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/20/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/20/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Milan Ružinkovič, nar. 25.08.1958, Geča, 04010 Geča, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 20.09.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
Intrum Slovakia s.r.o.

IČO:
35831154

Ulica: Číslo: Obec
Mýtna 48
Bratislava

PSČ:
Štát
810 00 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
2 616,52 €

LawService Recovery, k.s., správca

K090320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hudák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kokšov-Bakša 152, 044 13 Kokšov-Bakša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/374/2019 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/374/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Lukáč, správca konkurznej podstaty úpadcu Jozef Hudák, narodený 19. 03. 1972, bytom Kokšov
– Bakša 152, 044 13 Kokšov - Bakša, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov po zistení, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu oznamujem, že konkurz sa končí.

Týmto oznámením sa konkurz v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR zrušuje.

JUDr. František Lukáč, správca

K090321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husťák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemplínska 2525 / 2, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/311/2018 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/311/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/311/2018 zo dňa 7. januára 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 9/2019 zo dňa 14. januára 2019 pod podaním č.: K003447, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Peter Husťák, nar.: 23.03.1982, bytom: Zemplínska 2, 071 01 Michalovce, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
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konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
Podľa ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
Podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa údajov uvedených dlžníkom v Zozname majetku a ďalej na základe preskúmania majetkových pomerov
dlžníka správcom v súlade s ustanovením § 166i ZKR správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom nehnuteľného
majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h ZKR. Správca vlastným zisťovaním a šetrením zistil,
že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu podľa ust. §167h
ZKR.
V súlade s ust. § 167v ods.1 prvá veta ZKR správca týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Husťák, nar.: 23.03.1982, bytom: Zemplínska 2, 071 01
Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné,
zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku s a k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Peter Husťák, nar.:
23.03.1982, bytom: Zemplínska 2, 071 01 Michalovce, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné,
so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, vedený na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 30OdK/311/2019 v súlade
s ust. § 167v ods.1 druhá veta ZKR s a z r u š u j e .

Ing. Imrich Krupička, správca
Košice, dňa 4. októbra 2019

K090322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: JL agency, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice - Staré mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 640 459
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Géciová
Sídlo správcu:
Štúrova 44, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2019 S1185
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Soňa Géciová, správca konkurznej podstaty úpadcu: JL agency, s.r.o. so sídlom: Rázusova 1, 040 01
Košice – Staré mesto, IČO: 45 640 459. týmto v súlade s § 76 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

Košice, 04.10.2019
JUDr. Soňa Géciová, správca
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K090323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ryšová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1965
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Jana Ryšová v konkurze, Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie 81, nar. 25. 1. 1965 týmto zverejňuje
oznam o zvolaní schôdze veriteľov úpadcu na deň 25. 10. 2019 o 9.20 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti
JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1.
Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu
správcu v konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj
výpis z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie
veriteľa a doklad totožnosti.

V Košiciach, dňa 4. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K090324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dudzik Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nováčany 40, 044 21 Nováčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1988
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/247/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Miroslav Dudzík v konkurze, 044 21 Nováčany 40, nar. 4. 9. 1988 týmto zverejňuje oznam o zvolaní schôdze
veriteľov úpadcu na deň 25. 10. 2019 o 8.40 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf Manik, PhD.,
MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2.
Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu v konkurznom
konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného
registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad
totožnosti.
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V Košiciach, dňa 4. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K090325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1941
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/294/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/294/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Ing. Peter Dobrota, CSc. v konkurze, Hradná 97, 049 45 Jovice, nar. 1. 7. 1941 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 25. 10. 2019 o 9.00 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf
Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu
v konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.

V Košiciach, dňa 4. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K090326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leskovská Larysa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1973
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/189/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/189/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu úpadcu
Larysa Leskovská v konkurze, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 9. 7. 1973 týmto zverejňuje oznam o zvolaní
schôdze veriteľov úpadcu na deň 25. 10. 2019 o 8.20 hod. v Advokátskej kancelárii spoločnosti JUDr. Rudolf
Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s. r. o., Masarykova 2, 040 01 Košice. Program schôdze: 1. Otvorenie
schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Schválenie ďalšieho postupu správcu
v konkurznom konaní a 4. Záver. Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
V Košiciach, dňa 4. 10. 2019
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA – komplementár

K090327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4/0, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 519
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu podľa ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31
ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava,
IČO: 35 910 739, doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa SPP - distribúcia, a.s. v zozname pohľadávok
157

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]
62.991,35

K090328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Špavelko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 32, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1961
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/308/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/308/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania na predaj majetku dlžníka:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Miroslav Špavelko, nar. 28.03.1961, trvale
bytom Hemerkova 32, 040 23 Košice; podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Špavelko - MISPA, s
miestom podnikania Hemerkova 32, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 32 485 158 (ďalej len „Dlžník“), týmto v
zmysle ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
ponúka v II. kole ponukového konania na predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
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1. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/40
Výmera v m2: 112
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,01 €
2. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/56
Výmera v m2: 374
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 3,37 €
3. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
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Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/73
Výmera v m2: 119
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,07 €
4. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/81
Výmera v m2: 187
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,68 €
5. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/93
Výmera v m2: 415
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Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 3,74 €
6. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/110
Výmera v m2: 189
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,70 €
7. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/116
Výmera v m2: 661
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 5,95 €
8. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: ČAŇA
Katastrálne územie: Čaňa
Číslo LV: 3478
Parcelné číslo: 1861/145
Výmera v m2: 245
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 2,21 €
9. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: GEČA
Katastrálne územie: Geča
Číslo LV: 1201
Parcelné číslo: 631/176
Výmera v m2: 274
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 2,47 €
10. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
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Okres: Košice - okolie
Obec: GEČA
Katastrálne územie: Geča
Číslo LV: 1201
Parcelné číslo: 631/177
Výmera v m2: 2042
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 18,40 €
11. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: GEČA
Katastrálne územie: Geča
Číslo LV: 1201
Parcelné číslo: 631/178
Výmera v m2: 1534
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 13,82 €
12. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 749/2
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Výmera v m2: 174
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,57 €
13. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 749/34
Výmera v m2: 68
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 0,61 €
14. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 751/2
Výmera v m2: 488
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
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Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 4,40 €
15. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 751/95
Výmera v m2: 116
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,05 €
16. Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK parcely registra “C“
Okres: Košice - okolie
Obec: NIŽNÁ MYŠĽA
Katastrálne územie: Nižná Myšľa
Číslo LV: 1612
Parcelné číslo: 751/107
Výmera v m2: 162
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie
Spôsob využitia pozemku: pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba – cestná, miestna a účelová
komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Umiestnenie pozemku: mimo zastavaného územia obce
Druh ch. n.: chránené ložiskové územie
Spoluvlastnícky podiel: 1/222
Súpisová hodnota majetku: 1,46 €.
II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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nehnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 20% z ponúkanej kúpnej ceny, pričom
záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom končí lehota na
predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, pričom záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti na adrese: m.eckertova@bankruptcy.sk, resp. telefonicky na tel. č.: 02/5020 2911.
Vyhlasovateľ si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 32OdK/308/2019 – neotvárať.“ Na ponuky doručené po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Košiciach, dňa 04.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K090329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balog Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matúša Čáka Trenčianskeho 319/41, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/357/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/357/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu.

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/357/2019 zo dňa 16.7.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka: Ladislav Balog, narod. 23.8.1958, bytom : Matúša Čáka Tenčianskeho 319/41. 044 42 Rozhanovce
a ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01
Michalovce. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 139/2019 dňa 22.7.2019,
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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K062579.

Správca týmto zverejňuje podmienky 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
l. osobný automobil HYUNDAI SONATA EF , VIN KMHEN41FP2A509800, r.v. 2005, EČV: KS092DT, značne
opotrebované.

Súpisová hodnota 1000 eur

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 31OdK/357/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /357/2019.

3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, 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 veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

V Michalovciach, dňa 4.10.2019
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K090330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út 6, 4401 Nyíregyháza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: ABO MILL s.r.o., v konkurze, Simai út 6, 4401
Nyíregyháza, Maďarsko, IČO: 00 617 547, sp. zn.: 26K/54/2012 vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania na odpredaj majetku zaradeného do všeobecnej podstaty - zabezpečenej pohľadávky voči
dlžníkovi SEXTETO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 462 012, so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina vo výške
229.009,67 € uvedenej v súpise pod poradovým číslom 70:
Popis: peňažné pohľadávky
Por.
č.
Popis

Dôvod Deň
zápisu zápisu

Súpisná
hodnota
(EUR)

Zabezpečená pohľadávka úpadcu voči dlžníkovi SEXTETO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 462 012,
so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina.
Na dlžníka SEXTETO s.r.o., so sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO : 36 462 012 (predtým
ILaS COMPANY s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 23/951, 071 01 Michalovce, IČO :
36 462 012), Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. : 1K/24/2014, zo dňa 13.10.2014, uverejneným
v Obchodnom vestníku č. 199/2014 dňom 18.10.2014 vyhlásil konkurz.

70.

Pohľadávka veriteľa – úpadcu v sume 229 009,67 Eur je na základe Zmluvy o zriadení záložného
§ 67
práva zo dňa 30.01.2009 (vklad povolený Správou katastra Vranov nad Topľou dňa 27.02.2009)
ods. 1
zabezpečená majetkom tretej osoby, a to nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa v Okrese – Vranov nad
05.11.2013 229.009,67
písm. a)
Topľou, Obec – Vranov nad Topľou, Katastrálne územie – Čemerné, evidované Okresným úradom
ZKR
Vranov nad Topľou, Katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2187, spoluvlastnícky podiel o veľkosti
1/1 :
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
Stavby
Súpisné číslo: 547
Na parcele číslo: 1167/88
Druh stavby: 1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popis stavby: výrobná hala

Predmetná súpisová zložka majetku vo všeobecnej podstate majetku sa predáva ako peňažná pohľadávka
v súlade s ust. § 92 ods. 1 pís. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Písomná cenová ponuka na odkúpenie časti majetku úpadcu:
· 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, výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, podpis štatutárneho
(nych) zástupcu (cov) právnickej osoby), telefónne číslo, emailovú adresu;
· 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. Andrea Havlátová
Rajczyová, Žižkova 6, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „Ponukové konanie – Konkurz
ABO MILL s.r.o., pohľadávka - NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 04.11.2019. 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 10 % z
navrhovanej kúpnej ceny v zmysle bodu 2 tohto pokynu.
2. Záujemcovia o kúpu majetku úpadcu sú povinní najneskôr ku dňu skončenia lehoty na podanie ponúk
zložiť v prospech účtu vedeného vo VÚB, a.s., pobočka Košice, č. účtu: 3125697554/0200, IBAN: SK88
0200 0000 0031 2569 7554 zálohu vo výške najmenej 10 % z navrhovanej kúpnej ceny v zmysle
písomnej cenovej ponuky. Záujemcovia uvedú pri skladaní zálohy v prospech účtu úpadcu v časti
„Informácia pre príjemcu“ text: „26K/54/2012 – kúpa pohľadávky“. Prílohou písomného návrhu na
odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým záujemcovia preukážu zaplatenie zálohy, vrátane
jej riadnej identifikácie prostredníctvom vyplnenej Informácie pre príjemcu. Táto záloha bude
neúspešnému záujemcovi vo verejnom ponukovom konaní vrátená.
3. 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, pokiaľ veriteľský výbor nerozhodne inak.
4. 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.
5. Minimálna ponúkaná kúpna cena je stanovená na 30 % ceny stanovenej správcom v súpise majetku, teda
minimálne 68.702,90 EUR.
6. Úspešným účastníkom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý za predávaný
majetok úpadcu ponúkne najvyššiu kúpnu cenu pri dodržaní podmienok ponukového konania
a záväzného pokynu veriteľského výboru. Správca je oprávnený z dôvodu neprimeranosti ponuku
odmietnuť.
7. Otváranie obálok s podanými návrhmi na odkúpenie majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu sa
uskutoční v kancelárii správcu za prítomnosti správcu, prípadne aj veriteľského výboru, resp. ním
povereného zástupcu, dňa 05.11.2019 o 10.00 hodine.
8. Vyhodnotenie ponukového konania vykoná správca v termíne do 10 dní od otvárania obálok.
9. 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.
10. Správca uzavrie s víťazom ponukového konania zmluvu o postúpení pohľadávky 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 a majetok úpadcu môže byť len so
súhlasom veriteľského výboru ponúknutý záujemcovi s druhou najvyššou písomnou cenovou ponukou.
11. Správca je oprávnený odmietnuť predložené ponuky, verejné ponukové konanie vyhodnotiť ako
neúspešné, prípadne toto konanie zrušiť, ak veriteľský výbor s predloženou ponukou nevysloví svoj
súhlas.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K090331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ABO MILL s.r.o., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Simai út 6, 4401 Nyíregyháza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 617 547
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/54/2012 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/54/2012
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: ABO MILL s.r.o., v konkurze, Simai út 6, 4401
Nyíregyháza, Maďarsko, IČO: 00 617 547, sp. zn.: 26K/54/2012 týmto zverejňuje vyhodnotenie 1. kola
verejného ponukového konania vyhláseného na účely spoločného speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú
podstatu (s výnimkou zabezpečenej pohľadávky voči dlžníkovi SEXTETO s.r.o. v konkurze, IČO: 36 462 012, so
sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina vo výške 229.009,67 € uvedenej v súpise pod poradovým číslom 70
a pohľadávky z účtu uvedenej v súpise pod poradovým číslom 71 (jedná sa o finančné prostriedky na účte
úpadcu)), a oddelené podstaty zabezpečených veriteľov: HDG Tranzakció Gabonakereskedelmi Kft. a Slovenská
konsolidačná, a.s., ako celku, ktoré bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2019 dňa 28.08.2019.
Na adresu kancelárie správcu nebola v lehote do 30.09.2019 doručená žiadna obálka s ponukou. Po lehote
nebola správcovi doručená žiadna obálka s ponukou.
Správca z dôvodu nepredloženia ponúk vyhodnocuje prvé kolo verejného ponukového konania ako neúspešné
a pristúpi k vyhláseniu druhého kola verejného ponukového konania v zmysle uloženého záväzného pokynu.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K090332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šoganová Mária, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jovsa 151, 072 32 Jovsa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/77/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK – 1. KOLO
Ing. Imrich Krupička, správca podstaty úpadcu: Mgr. Mária Šoganová, narodená: 14.09.1959, bytom: Jovsa 151,
072 32 Jovsa, zastúpená: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné
týmto podaním zverejňuje podmienky verejného ponukového konania za účelom speňaženia majetku úpadcu
nasledovne:
I.

Predmet speňaženia:

Majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 1.
októbra 2019 pod č. oznámenia: K087616, a to súpisová zložka č. 1 až č. 14.
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II. Spôsob speňaženia:
Podľa ust. § 167n ods.1 druhá veta v spojení s ust. § 167p ods. 1 ZKR, a to formou verejného ponukového
konania.
Súpisová zložka č. 1 až č. 4 bude speňažená ako jeden súbor majetku v súlade s ust. § 167p ods.1 ZKR.
Súpisová zložka č. 5 bude speňažená samostatne v súlade s ust. § 167p ods.1 ZKR.
Súpisová zložka č. 6 až č. 9 bude speňažená ako jeden súbor majetku v súlade s ust. § 167p ods.1 ZKR.
Súpisová zložka č. 10 až č. 14 bude speňažená ako jeden súbor majetku v súlade s ust. § 167p ods.1 ZKR.
Úspešným účastníkom verejného ponukového konania v tomto kole sa stane záujemca, ktorý splní všetky
podmienky a zároveň ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Adresa na doručovanie ponúk:
Ing. Imrich Krupička, správca
Mlynská 27
040 01 Košice
Tel.: +421 905 937 649, e-mail: krupicka@slovanet.sk

III. Podmienky ponukového konania a lehoty na predloženie ponúk:
· predmetom speňaženia sú vyššie uvedené súpisové zložky majetku;
· prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu;
· rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena;
· ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu;
· vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady;
· ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto výzvy v Obchodnom vestníku, inak sa ponuky nebudú považovať za
riadne a včas doručené, a to ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty; takéto ponuky
správca odmietne ako oneskorené;
· záujemca doručí svoju ponuku v stanovenej lehote do sídla kancelárie správcu v neporušenej obálke
s výrazným označením ,,PONUKA 9OdK/77/2019 NEOTVÁRAŤ“ ;
· záujemca je povinný vykonať úhradu celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu vedený
v Tatra banke, a.s., IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586 v lehote doručenia obálky s ponukou;
· každý záujemca môže do súťaže predložiť iba jednu ponuku, inak sa všetky jeho ponuky odmietnu;
· riadne a včas doručená ponuka správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani zobrať späť;
· speňažený majetok úpadcu získa nadobúdateľ bez tiarch a zabezpečovacích práv v súlade s ust. § 93
ods. 2 ZKR.

IV. Obsah ponuky
· záujemca – právnická osoba musí uviesť všetky svoje fakturačné údaje, priložiť kópiu aktuálneho výpisu z
obchodného registra, alebo živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúci postavenie
záujemcu a nesmie byť starší ako 30 dní;
· záujemca – fyzická osoba, musí uviesť všetky svoje identifikačné údaje, priložiť kópiu výpisu zo
živnostenského registra v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo kópiu osobného dokladu v prípade
fyzickej osoby nepodnikateľa;
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fyzická osoba musí v ponuke vyhlásiť, že dáva predchádzajúci súhlas na spracovanie osobných údajov
na účely tohto ponukového konania;
označenie predmetu kúpy;
návrh kúpnej ceny;
doklad preukazujúci zaplatenie ponúkanej kúpnej ceny (výpis z účtu, príp. iný doklad osvedčujúci
zaplatenie kúpnej ceny);
spôsob vrátenia zaplatenej kúpnej ceny v prípade, ak bude účastník v ponukovom konaní neúspešný,
vrátane uvedenia bankového účtu záujemcu.

V. Vyhodnotenie ponúk – otváranie obálok:
· všetky riadne a včas doručené ponuky správca vyhodnotí, a to v lehote do 7 kalendárnych dní po uplynutí
lehoty na doručenie ponúk a vyhotoví o tom úradný záznam;
· víťazom ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu v tomto kole;
· v prípade neprimerane nízkej kúpnej ceny si správca vyhradzuje právo odmietnuť ponuku, resp. všetky
ponuky;
· neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zaplatenú kúpnu cenu v lehote najneskôr do
7 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúk v tom ktorom kole na nimi oznámený bankový účet;
· správca má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 % z kúpnej ceny voči účastníkovi, ktorý bol
vyhodnotený ako úspešný účastník ponukového konania v danom kole a ktorý odmietne uzavrieť kúpnu
zmluvu riadne a včas podľa pokynov správcu, o čom správca vyhotoví úradný záznam. V takomto prípade
prevyšujúcu časť zaplatenej kúpnej ceny správca vráti na bankový účet tohto účastníka ponukového
konania.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 4. októbra 2019

K090333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cifrák Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Suché 6, 071 01 Suché
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/422/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/422/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty.
Správca podstaty podľa §76 ods.1, ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka: Erik Cifrák nar.20.05.1981, podľa
predloženého majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom na Okresnom súde Košice I., pod č. k.: 30
OdK/260/2018, 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. Juraj Gavalčin, správca
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K090334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1686/17, 048 80 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/219/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/219/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca podstaty podľa §76 ods.1, ZKR zverejňuje súpis majetku dlžníka: Kristína Milková nar.17.02.1970, podľa
predloženého zoznamu majetku dlžníka v konkurznom konaní, vedenom na Okresnom súde Košice I., pod č. k.:
30 OdK/219/2018, 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. Juraj Gavalčin, správca

K090335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 783/13, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/47/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/47/2015
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Správcovská a poradenská, k.s., správca úpadcu: Jozef Matica, nar.: 16.07.1982, bytom Bielocerkevská 783/13,
040 22 Košice – Dargovských hrdinov, zvoláva v zmysle ust. § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov na
deň 30.10.2019 (streda) v čase o 10:30 hod., ktorá sa bude konať v kancelárii správcu na adrese Garbiarska 5 v
Košiciach, s nasledovným programom:
1. Prezentácia.
2. Voľba zástupcu veriteľov.
3. Záver.
Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj aktuálny výpis z obchodného registra.
Zástupcovia sa v zmysle ust. § 13 vyhlášky č. 666/2005 Z.z. o Kancelárskom poriadku pre správcov preukážu aj
plnou mocou s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného, inak na ňu správca nebude prihliadať.
JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.
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K090336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matica Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bielocerkevská 783/13, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a poradenská, k. s.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/47/2015 S1767
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/47/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

19.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2017
Súpisová hodnota: 159,58 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.04.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

20.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2017
Súpisová hodnota: 178,76 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.05.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

21.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2017
Súpisová hodnota: 183,28 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.06.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

22.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2017
Súpisová hodnota: 246,55 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.07.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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23.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2017
Súpisová hodnota: 309,09 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.08.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

24.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2017
Súpisová hodnota: 296,32 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.09.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

25.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2017
Súpisová hodnota: 347,11 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.10.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

26.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2017
Súpisová hodnota: 394,21 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.11.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

27.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2017
Súpisová hodnota: 576,47 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.12.2017
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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28.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2017
Súpisová hodnota: 319,84 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.01.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

29.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2018
Súpisová hodnota: 460,95 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.02.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

30.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2018
Súpisová hodnota: 409,76 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.03.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

31.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2018
Súpisová hodnota: 348,32 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.04.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

32.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2018
Súpisová hodnota: 373,65 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.05.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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33.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2018
Súpisová hodnota: 399,30 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.06.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

34.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2018
Súpisová hodnota: 377,29 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.07.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

35.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2018
Súpisová hodnota: 389,66 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.08.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

36.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2018
Súpisová hodnota: 421,92 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.09.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

37.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za september 2018
Súpisová hodnota: 692,19 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.10.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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38.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za október 2018
Súpisová hodnota: 396,88 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.11.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

39.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za november 2018
Súpisová hodnota: 546,02 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.12.2018
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

40.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za december 2018
Súpisová hodnota: 359,56 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 11.01.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

41.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za január 2019
Súpisová hodnota: 530,71 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 15.02.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

42.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za február 2019
Súpisová hodnota: 513,74 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.03.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR
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43.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za marec 2019
Súpisová hodnota: 541,56 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 11.04.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

44.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za apríl 2019
Súpisová hodnota: 515,94 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.05.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

45.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za máj 2019
Súpisová hodnota: 616,29 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 13.06.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

46.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za jún 2019
Súpisová hodnota: 361,13 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.07.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

47.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za júl 2019
Súpisová hodnota: 661,63 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 14.08.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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48.
Súpisová zložka majetku: zrážka zo mzdy úpadcu za august 2019
Súpisová hodnota: 604,69 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 12.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: ust. § 67 ods. 1 písm. b) ZKR

JUDr. Eva Lúchava, komplementár správcu Správcovská a poradenská, k.s.

K090337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rastislav Matta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 159/18, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Litvák,, CSc.
Sídlo správcu:
Dargovská 3283/17, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/82/2018, S1474
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/82/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Jozef Litvák ,CSc. Dargovská 3283/17, 075 01 T r e b i š o v , správca úpadcu : Rastislav Matta ,
narodený : 09.06.1968, bytom : Ipeľská 159/18, 040 11 Košice, zastúpený : Centrum právnej pomoci, Kancelária
Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 01 Košice , týmto v zmysle § 167v ods.1 ZKR oznamuje, že po splnení
rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty konkurz k o n č í.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka z r u š u j e.
V Trebišove , 05.10.2019
Ing. Jozef Litvák, CSc., správca

K090338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/295/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu.

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/295/2019 zo dňa 13.6.2019 vyhlásil konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka : Ernest FAKO, narod. 5.12.1964, bytom Blažice 99, 044 16 Blažice a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 119/2019.

Správca týmto zverejňuje podmienky 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj hnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
l. osobný automobil zn. ŠKODA FELICIA, výrobca motora Volkswagen AG DEU, farba zelená metalíza, rok
výroby 1998, evidenčné číslo KS262DJ, VIN: TMBEhh614W0826715, nepojazdné, veľmi opotrebované,
vhodné na súčiastky.

Súpisová hodnota 150,00 eur

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 32OdK/295/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /295/2019.

3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
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Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, 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 veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

V Michalovciach, dňa 4.10.2019
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K090339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fako Ernest
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Blažice 99, 044 16 Blažice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/295/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/295/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu.

Okresný súd Košice I. Uznesením sp.zn. 32OdK/295/2019 zo dňa 13.6.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka : Ernest FAKO, narod. 5.12.1964, bytom Blažice 99, 044 16 Blažice a ustanovil do funkcie správcu
konkurznej podstaty: JUDr.Vieru Dobrovolsku, zapísanú v Zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S 1035, so sídlom kancelárie na ul. J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 119/2019.

Správca týmto zverejňuje podmienky 1. kola verejného ponukového konania na odpredaj nehnuteľného
majetku úpadcu podľa § 167 n, ods.1/ a § 167p zák.č.7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien. :
Nehnuteľnosti v katastrálnom území Blažice, okres Košice-okolie, zapísané na LV č.46 a to parcely
registra „C“:
·

č.p. 119 o výmere 571 m2, druh pozemku : zastavaná plocha a nádvorie, , spoluvlastnícky podiel
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1/22, súpisová hodnota 50,00 eur,
parcela č. 120 o výmere 581 m2, druh pozemku: záhrada, spoluvlastnícky podiel 1/22, súpisová
hodnota 50,00 eur.
stavba na parcele číslo 119, súpisné číslo 99, druh stavby: rodinný dom, spoluvlastnícky podiel
1/22, súpisová hodnota je 2000 eur.

Podmienky ponukového konania :
1. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku správcovi na adresu: J. Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce
v zalepenej obálke s označením „Konkurz 32OdK/295/2019 – ponuka – neotvárať“ a to v lehote do 10
kalendárnych dní od zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.

2. Náležitosti ponuky:
Ponúkaná kúpna cena, doklad preukazujúci totožnosť záujemcu, v prípade právnickej osoby sa totožnosť
preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra, v prípade fyzickej osoby podnikateľa
živnostenským listom alebo iným dokladom preukazujúcim podnikateľskú činnosť, fyzická osoba nepodnikateľ
uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca fyzická osoba
pripojí súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely spracovania kúpnopredajnej zmluvy a pre účely
archivácie správcovského spisu.
Záujemca je povinný uhradiť v prospech účtu správcu : IBAN : SK42 0900 0000 0004 8095 7548 vedený v SLSP
a.s. zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny. Do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – FO alebo
obchodné meno záujemcu – FOP, PO a spis zn. 32OdK /295/2019.

3. OBHLIADKA :
Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť na tel.č.správcu 0905 854413.

4. Termín a miesto otvárania obálok
Otvorenie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku sa uskutoční do troch dní od skončenia lehoty na
predkladanie ponúk v kancelárii správcu.

5. Vyhodnotenie ponúk
Úspešným záujemcom sa stane ten, kto splní všetky podmienky ponukového konania a súčasne navrhne
najvyššiu cenu. Vyhodnotenie vykoná správca v lehote 3 dní odo dňa otvárania obálok, o čom vyhotoví úradný
záznam a kúpnou zmluvou prevedie vlastníctvo na nového vlastníka.

Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ust. § 167 p ZKR, 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 veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na vlastné náklady. Ak sa nehnuteľnú vec podliehajúcu
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konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom kole ponukového konania, prestáva podliehať konkurzu. Ak o takúto
nehnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej
pohľadávky, ktorý ponúkne do 10 dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí
veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný
zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z ponúk v prípade ponúknutia neprimerane nízkej ceny.

V Michalovciach, dňa 4.10.2019
JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K090340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Tomáš Baulovič, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej konkurznej
veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do
16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
baulovic@baulovic.sk.
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K090341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Tomáš Baulovič, správca, so sídlom kancelárie správcu: Kupeckého 4, 040 01 Košice, týmto vo vyššie
označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo bankového účtu: IBAN: SK33 0900 0000 0051 5858 6673
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K090342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Linková Janka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špitálska 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/475/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/475/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 01.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Tomáš Baulovič, správca

K090343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézműves Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1344/22, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/474/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/474/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu vo vyššie uvedenej
konkurznej veci je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3, 040 01 Košice, v pracovných
dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod.
do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese:
vierabodovake@gmail.com.
JUDr. Viera Baulovičová Bodová , správca
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K090344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézműves Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1344/22, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/474/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/474/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca, so sídlom kancelárie správcu: Žriedlová 3, 040 01 Košice, týmto vo
vyššie označenej konkurznej veci v súlade s ustanovením § 167l odsek 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) v
spojení s ustanovením § 32 odsek 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
veriteľmi, ktorí uplatnia svoje právo poprieť prihlásenú pohľadávku iného veriteľa.
Podľa ustanovenia § 32 odsek 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak a) bolo podané na
predpísanom tlačive a b) na bankový účet správcu bol zložený preddavok na trovy konania vo výške podľa
ustanovenia § 32 odsek 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Číslo bankového účtu: IBAN: SK72 0900 0000 0051 4996 0731
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca

K090345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rézműves Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1344/22, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Baulovičová Bodová
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/474/2019 S1730
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/474/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky: Finančná hotovosť, preddavok na úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu
Celková suma: 500,00 EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: ustanovenie § 167a odsek 1 písmeno f) ZKR
Súpisová hodnota: 500,00 EUR
Deň zapísania do súpisu: 01.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu: ustanovenie § 167h ods. 1 ZKR
JUDr. Viera Baulovičová Bodová, správca
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K090346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Belanská Piklová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1971
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/451/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/451/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Ingrid Belanská Piklová, narodená: 27.01.1971, bytom: Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad
Bodvou, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Belanská Piklová, s miestom podnikania: Kežmarská 38,
040 11 Košice, IČO: 50593234 v súlade s § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v
znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v
pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Belanská Piklová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1971
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/451/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/451/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ingrid Belanská Piklová, narodená: 27.01.1971, bytom: Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad
Bodvou, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Belanská Piklová, s miestom podnikania: Kežmarská 38,
040 11 Košice, IČO: 50593234 (ďalej len "úpadca"), oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp.
zn. 31OdK/451/2019 zo dňa 10.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného
súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019.
Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 31OdK/451/2019. Ak
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veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
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According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ingrid Belanská Piklová, narodená: 27.01.1971, bytom: Československej armády
723/9, 045 01 Moldava nad Bodvou, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Belanská Piklová, s miestom
podnikania: Kežmarská 38, 040 11 Košice, IČO: 50593234 (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to
inform you that with the resolution of the District Court Košice I, No. 31OdK/451/2019 dated on 10th of
September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court
Košice I was published in Commercial bulletin of Slovak republic No. 178/2019 on 16th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No.
31OdK/451/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
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publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Košiciach, dňa 04.10.2019
In Košice, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K090348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Belanská Piklová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 723/9, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1971
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/451/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/451/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Ingrid Belanská Piklová, narodená: 27.01.1971, bytom: Československej armády 723/9, 045 01 Moldava
nad Bodvou, podnikajúca pod obchodným menom: Ingrid Belanská Piklová, s miestom podnikania: Kežmarská
38, 040 11 Košice, IČO: 50593234 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.
31OdK/451/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000 0012 9729 1009 vedený v UniCredit
Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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.
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V Košiciach, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Slepčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 50, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1945
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/469/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/469/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Ernest Slepčík, narodený: 03.02.1945, bytom: Beniakovce 50, 044 42 Rozhanovce v súlade s § 85 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňom uverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, v pracovných dňoch v úradných hodinách 08:00 – 11:30, 13:00 – 15:30.
Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
kancelárie správcu, alebo e-mailom na: spravcovska@fardouspartners.com. Po zapísaní žiadateľa do
poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu správca určí termín nahliadnutia a oznámi tento termín
písomne na adresu žiadateľa prípadne e-mailom.
V Košiciach, dňa 04.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Slepčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 50, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1945
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/469/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/469/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európského Parlamentu a Rady (EÚ) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu:
Ernest Slepčík, narodený: 03.02.1945, bytom: Beniakovce 50, 044 42 Rozhanovce (ďalej len "úpadca"),
oznamujeme, že Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn. 32OdK/469/2019 zo dňa 19.09.2019 bol vyhlásený
konkurz na majetok úpadcu. Toto uznesenie Okresného súdu Košice I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
185/2019 dňa 25.09.2019.
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Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: FARDOUS PARTNERS
správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovenská republika k číslu konania 32OdK/469/2019. Ak
veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného
do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj
skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29
ods. 3 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na
splnenie podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods.
5 ZKR). Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky
ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR). V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ,
ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k
majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku,
ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu,
v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR). Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu
pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR). K prihláške
sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie
vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo pohľadávku v
účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR). Veriteľ, ktorý nemá
na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si
zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku (§ 29
ods. 8 ZKR). Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so
svojím stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd
bez zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku.
Uznesenie súd doručí správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola
uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
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ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením
Európskeho Parlamentu a Rady (EŮ) č. 848/2015 z 20. mája 2015.
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor Ernest Slepčík, narodený: 03.02.1945, bytom: Beniakovce 50, 044 42
Rozhanovce (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to inform you that with the resolution of the
District Court Košice I, No. 32OdK/469/2019 dated on 19th of September 2019 bankruptcy procedure was
declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court Košice I was published in Commercial
bulletin of Slovak republic No. 185/2019 on 25th of September 2019.
The bankruptcy procedure was declared as of this date. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a
basic time period of 45 days beginning with the declaration of the Debtor have to lodge their claims in a basic time
period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy to the bankruptcy trustee to the
address: FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, Slovak Republic to the No.
32OdK/469/2019. Should creditor serve the application on trustee after period specified herein, the application
shall be taken into consideration, such creditor, however, may not vote and exercise any other rights pertaining to
registered receivable.
The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains
put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Business Journal
after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes
the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA). The
registration has to provide information about the other rights pertaining to registered receivable. The application
must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name and seat
of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA). In the application of conditional
claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the condition, from which the
establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the
application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the
legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged
in Euros, the sum of the claim shall be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the
European Central Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the
trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). If it is an assured claim, also the security right must be duly and
on time alleged in the application delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from
declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28 sec. 4 BRA). Also the future claim or claim can be alleged
by the application, whose establishment is bound to the fulfillment of the condition (hereinafter only as “conditional
claim”); the rights connected to the conditional claim is the conditional creditor entitled to allege only then as he
proves to the trustee the establishment of the conditional claim (§ 28 sec. 5 BRA). The delivery of the application
to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the
application, who has the claim towards other person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring
to the property of the bankrupt. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by
encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can
exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured
(§ 28 sec. 7 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security
right will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to
handing over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be
alleged against affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims
against this property (§ 28 sec. 8 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated
facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim
in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy
(§ 29 sec. 6 BRA). To the application of non-monetary claim must be attached an expert report determining the
sum of the non-monetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).
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The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA). The trustee submits without vain delay after the
expiration of the basic registration period to the court together with his statement the list of submissions, by which
he thinks that they were not taken into consideration as application, whereby the court determines by a resolution
without vain delay, if these submissions were taken into consideration as application.
The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA). The participant of the bankruptcy proceedings has the right to
allege the objection of bias towards the judge to the expiration of the period for registration of the claims, who
shall negotiate the matter and to decide, if in respect to his relation to the matter, to the participant or to the
representative can arise the doubts about their impartiality. The court does not take into consideration later
delivered objections (197 sec. 6 BRA). In the objection of bias must be stated against whom it is aimed, the
reason, for which the judge shall be excluded and when the participant submitting the objection learnt about the
reason of exclusion. The submission, which does not fulfill the objections of bias will not be taken into
consideration; in this case the mater will not be submitted to the court (§ 15a sec. 3 Code of Civil procedure). This
notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council No. 848/2015 dated 20th May
2015.
V Košiciach, dňa 04.10.2019
In Košice, on 4th of October 2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., trustee

K090351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ernest Slepčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beniakovce 50, 044 42 Rozhanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1945
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/469/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/469/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

FARDOUS PARTNERS, správcovská, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca
úpadcu: Ernest Slepčík, narodený: 03.02.1945, bytom: Beniakovce 50, 044 42 Rozhanovce v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn. 32OdK/469/2019 týmto v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo
bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK38 1111 0000
0012 9729 1009 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky.
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 Košiciach, dňa 04.10.2019
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FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Garajová Cecília
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Oceliarov 11, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/225/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/225/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania
Na odpredaj hnuteľného majetku úpadcu, zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty , zverejneného v OV č.
165/2019 zo dňa 27.08. 2019 a to :
Osobné motorové vozidlo : ŠKODA FABIA 6Y
EČ: KE102HZ
VIN: TMBPH16Y423412028
Dátum prvej evidencie v SR: 01.01.2001
Stav opotrebovanosti : opotrebované
Farba : modrá
Vlastníctvo úpadcu : 1/1
Súpisová hodnota : 500,00 Eur
Podmienky ponukového konania :
1. Záujemcovia zašlú svoje ponuky alebo osobne doručia na adresu : JUDr. Juraj Gavalčin, Platanová 5,
040 01 Košice a obálku so svojou ponukou označia nasledovne : „KONKURZ –neotvárať!“, sp. zn..: 30
OdK/225/2019
2. Obálka musí obsahovať :
° Meno priezvisko, bydlisko alebo obchodné meno, sídlo a IČO záujemcu
° Označenie predmetu kúpy, ktoré musí byť zhodné s jeho označením v súpise majetku ako
i údajmi uvedenými v tomto vyhlásení .
° Návrh kúpnej ceny.
° Aktuálny výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra záujemcu (originál
alebo úradne overené kópie, nie staršie ako 1 mesiac) u fyzickej osoby fotokópie OP alebo
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cestovného pasu.
° Doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu.
° Oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia poplatku.
3. Záujemca o kúpu majetku je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške 100% ponúknutej kúpnej
ceny na účet, vedený v ČSOB, a. s., pobočka Košice, IBAN: SK49 7500 0000 0040 1913 6934. Záloha
na kúpnu cenu musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk. Lehota na predkladanie ponúk jestanovená na 14 kalendárnych dní odo dňa
zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
4. Víťazom verejného ponukového konania sa stane účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a zároveň
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
5. Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa aktuálne nachádza. Správca nezodpovedá za jeho vady
spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť jeho jednotlivých častí.
6. Úspešný záujemca je povinný v lehote 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy zabezpečiť
prepis motorového vozidla na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Všetky náklady spojené s prepisom
vozidla hradí kupujúci.
7. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Správca zároveň vyhodnotí ponukové kolo a uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Bližšie podmienky ponukového konania sú k dispozícii u správcu konkurznej podstaty,
e-mail: gavalcin.office@gmail.com alebo na č.tel.: +421 915 893 009.
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K090353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Korintus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 178/7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 762
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/448/2019 S 1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Viktor Korintus, narodený: 9.3.1958, bytom: Sokolovská 178/7, 040 11
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Viktor Korintus, s miestom podnikania Sokolovská 7, 040 11 KošiceZápad, IČO: 37261762, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Nerudova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00 a od
13.00 – 15.30. Dohodnutie konkrétneho termínu a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo emailom na adresu: judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 5.10.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K090354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Korintus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 178/7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 762
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/448/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/448/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Viktor Korintus, narodený: 9.3.1958, bytom: Sokolovská 178/7, 040 11
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Viktor Korintus, s miestom podnikania Sokolovská 7, 040 11 KošiceZápad, IČO: 37261762, 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 v platnom znení, týmto oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622 0541, 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 bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 5.10.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K090355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Korintus
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 178/7, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 261 762
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/448/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/448/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Viktor Korintus, narodený: 9.3.1958, bytom: Sokolovská 178/7, 040 11 Košice, podnikajúci pod obchodným
menom Viktor Korintus, s miestom podnikania Sokolovská 7, 040 11 Košice-Západ, IČO: 37261762, (ďalej len
„dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 9.9.2019, sp. zn.
31OdK/448/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 177/2019 dňa 13.9.2019, bol vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, so sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01
Košice, značka správcu: S 1375(ďalej aj len ako „Správca“).

According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as the trustee of bankrupt Viktor Korintus, born: 9.3.1958, address: Sokolovská 178/7, 040 11 Košice, with
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place of business: Sokolovská 7, 040 11 Košice-Západ, ID number: 37261762 (onwards only„bankrupt“), our duty
is to inform you, that the District Court in Košice I, No. 31OdK/448/2019 dated 9th September 2019. This
resolution of the District Court Košice I, was published in the Commercial bulletin No. 177/2019 from 13th
September 2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jarmila Zvarová, S
1375 registered office Nerudova 14, 040 01 Košice as a 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. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, §§ 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)

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

The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
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správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

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

Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)

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

The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

763

Obchodný vestník 195/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 09.10.2019

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 bilged
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
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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 theclaim 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).

The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission 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 submission 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
“Patterns
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 20
th May 2015.

V Košiciach 5.10.2019

JUDr. Jarmila Zvarová, správca
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K090356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Valkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 131, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 695 737
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/430/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/430/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Magdaléna Valkayová, narodená: 24.7.1952, bytom: Svinica 131, 044 45
Svinica, IČO: 10695737, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.7.2011 oznamuje, že do správcovského
spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Nerudova 14, 040 01 Košice, v pracovných dňoch
pondelok až piatok počas úradných hodín 8.30 – 12.00 a od 13.00 – 15.30. Dohodnutie konkrétneho termínu
a času je možné telefonicky na tel. č. 0903 714 323 alebo e-mailom na adresu: judrzvarova@gmail.com.
V Košiciach 5.10.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K090357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Valkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 131, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 695 737
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/430/2019 S1375
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/430/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jarmila Zvarová, správca dlžníka: Magdaléna Valkayová, narodená: 24.7.1952, bytom: Svinica 131, 044 45
Svinica, IČO: 10695737, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.7.2011, 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 v platnom znení, týmto
oznamuje bankový účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky IBAN: SK83 8360 5207 0042 0622
0541, 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 bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu, kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí
byť zložená samostatná kaucia.
V Košiciach 5.10.2019
JUDr. Jarmila Zvarová, správca
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K090358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Magdaléna Valkayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svinica 131, 044 45 Svinica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10 695 737
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jarmila Zvarová
Sídlo správcu:
Nerudova 14, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/430/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/430/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka:
Magdaléna Valkayová, narodená: 24.7.1952, bytom: Svinica 131, 044 45 Svinica, IČO: 10695737, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 1.7.2011, (ďalej len „dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka Uznesením
Okresného súdu Košice I zo dňa 25.6.2019, sp. zn. 31OdK/430/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
170/2019 dňa 4.9.2019, bol vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Jarmila Zvarová, so
sídlom správcovskej kancelárie Nerudova 14, 040 01 Košice, značka správcu: S 1375(ďalej aj len ako „Správca“).

According to the Direction of the European Council No. 848/2015 on insolvency proceedings dated 20th May
2015,as the trustee of bankrupt Magdaléna Valkayová, born: 24.7.1952, address: Svinica 131, 044 45 Svinica, ID
number: 37 652 991, the finish of business to date 1.7.2011 (onwards only„bankrupt“), our duty is to inform you,
that the District Court in Košice I, No. 31OdK/430/2019 dated 4th September 2019. This resolution of the District
Court Košice I, was published in the Commercial bulletin No. 170/2019 from 4th September 2019 proclaimed
bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Jarmila Zvarová, S 1375 registered office
Nerudova 14, 040 01 Košice as a 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. (§ 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)
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The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, §§ 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)

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

The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)

The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)

For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)

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

Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)

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

The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)

The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
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with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is bilged
to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to announce the
determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing
them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).

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

The submission, by which theclaim 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).

The General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall establish
standards for submission 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).
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Standards of application forms for submission 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
“Patterns
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 20
th May 2015.

V Košiciach 5.10.2019

JUDr. Jarmila Zvarová, správca

K090359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Miloš Brziak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bidovce 121, 044 45 Bidovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/102/2017 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/102/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Mgr. Miloš Brziak, nar. 20.01.1956, bytom Bidovce 121,
044 45 Bidovce, v konkurznom konaní, ktoré je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.
30OdK/102/2017, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že:
Podľa § 167k ods. 5 ZKR správca po speňažení nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do oddelenej podstaty
zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. mimo rozvrh po odpočítaní odmeny a nákladov spojených
so speňažením majetku vydal výťažok tomuto zabezpečenému veriteľovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca ďalej podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 20.07.2017, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 06.02.2018, ako i zo zisťovania majetku správcom
v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zistil, že dlžník nie je vlastníkom už žiadneho
majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Miloš Brziak, nar. 20.01.1956, bytom Bidovce 121, 044 45 Bidovce,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. Miloš Brziak, nar. 20.01.1956, bytom Bidovce
121, 044 45 Bidovce, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K090360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Sana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košice - Staré Mesto -, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/291/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Jozef Sana, nar. 29.06.1957, bytom Košice - Staré
mesto, 040 01 Košice, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.03.2019, priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 26.06.2019, ako i zo
zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Sana, nar. 29.06.1957, bytom Košice - Staré mesto, 040 01 Košice,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Sana, nar. 29.06.1957, bytom Košice - Staré
mesto, 040 01 Košice, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K090361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zora Balogová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 254, 055 62 Prakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/510/2018 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/510/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Zora Balogová, nar. 03.02.1974, bytom Hlavná 254, 055
62 Prakovce, v konkurznom konaní, ktoré je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 32OdK/510/2018,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), oznamuje, že:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 25.09.2018, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrenia dlžníka na úvodnom stretnutí zo dňa 18.01.2019, ako aj zo šetrenia ohľadom majetku dlžníka
vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, správca zistil, že dlžník je vlastníkom majetku v zmysle
ustanovenia § 167h ZKR, ktorého súpis zverejnil v Obchodnom vestníku č. 36/2019 z 20.02.2019 pod č. K015731.
V Obchodnom vestníku č. 190/2019 z 02.10.2019 správca podstaty oznámil vylúčenie majetku, kterého súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 36/2019 z 20.02.2019, z dôvodu nemožnosti vyplatenia dávky doplnkového
dôchodkového poistenia doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca v súlade s ust. § 167t ZKR zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zora Balogová, nar. 03.02.1974, bytom Hlavná 254, 055 62 Prakovce,
končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zora
Balogová, nar. 03.02.1974, bytom Hlavná 254, 055 62 Prakovce, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K090362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Mária Filipová (predtým Tkáčová)
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Galaktická 34, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/142/2019 S762

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Košice I
26OdK/142/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Mgr. Mária Filipová (predtým Tkáčová), nar. 19.02.1963,
bytom Galaktická 34, 040 12 Košice, týmto oznamuje, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 13.12.2018,
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa
13.06.2019, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Mária Filipová (predtým Tkáčová), nar. 19.02.1963, bytom Galaktická
34, 040 12 Košice, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mgr. Mária Filipová (predtým Tkáčová), nar.
19.02.1963, bytom Galaktická 34, 040 12 Košice, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K090363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Závodník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruskov 400, 044 19 Ruskov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/204/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Csordás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 200/39, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/142/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/142/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K090365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Jovanovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie oceliarov 4, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/286/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/286/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lukáč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gorondská 32, 076 42 Malé Trakany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/183/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/183/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K090367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zupko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 170/7, 044 14 Čaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/347/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/347/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K090368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc.Zlatuše Lukáč ( predtým Kančiová )
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčky 154, 072 34 Lúčky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/221/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/221/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K090369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/223/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/223/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Matúš Gaál
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 303/69, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/402/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/402/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K090371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Kiss
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 726/21, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/434/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/434/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Iveta Pučanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trieda SNP 61, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/455/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/455/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

K090373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Hajduček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolovská 14, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/472/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/472/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

VÝZVA
Správca podstaty týmto vyzýva veriteľov dlžníka aby Správcovi podstaty doručili do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky podnet na vykonanie šetrenia na preskúmanie pomerov
dlžníka, týkajúci sa najmä zistenia ďalšieho majetku dlžníka.
Správca podstaty týmto vyzýva dlžníka aby do 10 dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy na Obchodnom vestníku
Slovenskej republiky oznámil Správcovi podstaty majetok, ktorý opomenul uviesť v Zozname majetku ( prílohe
Návrh na vyhlásenie konkurzu ), prípadne ďalší majetok podliehajúci konkurzu.
Správca podstaty týmto vyzýva tretie osoby, ktoré u seba majú záznamy alebo dokumenty týkajúce sa majetku
podliehajúceho konkurzu alebo majetok podliehajúci konkurzu alebo listiny a iné veci, ktoré môžu byť dôkazným
prostriedkom pri zistení alebo zabezpečení majetku podliehajúceho konkurzu aby do 10 dní odo dňa zverejnenia
tejto výzvy na Obchodnom vestníku Slovenskej republiky túto skutočnosť oznámili Správcovi podstaty.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viviána Meňovčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 669, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/24/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/24/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Viviána Meňovčíková, nar. 08.07.1991, bytom
Komenského 669, 072 22 Strážske, v konkurznom konaní, ktoré je vedené na Okresnom súde Košice I pod sp.
zn. 31OdK/24/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“),
oznamuje, že:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 04.12.2018, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyjadrenia dlžníka na úvodnom stretnutí zo dňa 05.03.2019, ako aj zo šetrenia ohľadom majetku dlžníka
vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, sa podarilo zistiť, že dlžník je vlastníkom len podielu na
majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde F1 – Príspevkový dôchodkový fond v AXA, d.d.s., a.s. v súpisovej
hodnote 142,45 EUR. Uvedená doplnená súpisová zložka majetku - iná majetková hodnota, ktorá bola zverejnená
v zmysle § 167j ZKR v Obchodnom vestníku č. 153/2019 z 09.08.2019, bola uhradená doplnkovou dôchodkovou
spoločnosťou AXA, d.d.s., a.s. do konkurznej podstaty vo výške súpisovej hodnoty.
Na základe týchto skutočností, po tom, čo správca v súlade s ust. § 167t ZKR zistil, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Viviána Meňovčíková, nar. 08.07.1991, bytom Komenského 669, 072 22
Strážske, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Viviána
Meňovčíková, nar. 08.07.1991, bytom Komenského 669, 072 22 Strážske, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR
zrušuje.
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K090375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Špišák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/369/2018 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/369/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/369/2018
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca podstaty JUDr. Oľga Kmeťová, zn. správcu S762, zverejnil súpis majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka Stanislav Špišák, nar. 11.04.1975, bytom Laborecká 462/6, 040 11 Košice, v Obchodnom
vestníku č. 219/2018 zo 14.11.2018 pod č. K087440.
Za účelom speňaženia majetku správca podstaty písomne vyzval spoločnosť STABILITA, d.d.s., a.s., o vyplatenie
podielu účastníka - dlžníka na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy o doplnkovom
dôchodkovom sporení č. 200627024, zodpovedajúceho výške príspevkov účastníka a výnosov z ich investovania
ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Na základe oznámenia spoločnosti STABILITA, d.d.s., a.s. č. 180110/200627024 zo dňa 10.06.2019 o zamietnutí
výplaty dávky, potvrdeného aj v preskúmavacom konaní oznámením z 23.08.2019, z dôvodu, že účastník nespĺňa
nárok na jej výplatu, správca podstaty vylúčil predmetný majetok, t. j. súpisovú zložku všeobecnej podstaty iná majetková hodnota v sume: 1 020,00 EUR - Doplnkové dôchodkové sporenie v STABILITA, d.d.s., a.s.,
zmluva č. 200627024, zo súpisu.
V Košiciach, dňa 03.10.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K090376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrejkovič Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bohdanovce -, 044 16 Bohdanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Žoldoš
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/29/2018 S1794
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/29/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Peter Žoldoš, správca, týmto vo vyššie uvedenej veci v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurz sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Peter Žoldoš, správca

K090377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Koky Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sv.J.Nepomuckého 178 / 119, 053 21 Markušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/227/2019 S1035
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/227/2019
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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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Viera Dobrovolská dlžníka: Ľubomír KOKY, narod. 23.5.1974, bytom
Sv. J. Nepomuckého 178/119, 053 21 Markušovce, v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod spis.zn.
30OdK/227/2019, v zmysle ustn. § 167 l ods.3 ZKR o z n a m u j e , že do kancelárie správcu so sídlom J.
Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, dňa
26.9.2019 doručená súhrnná prihláška pohľadávky pod por.č. 12 nezabezpečeného veriteľa Prvá stavebná
sporiteľňa, a.s., ulica Bajkalská 30, Bratislava, IČO 31335004 s dvoma pohľadávkami :
-v sume 16514,55 € z dôvodu, že bol dlžníkovi na základe Zmluvy o úvere poskytnutý medziúver č. 0108350 2
05 vo výške 16000 eur, pozostávajúci z istiny v sume 16273,94 € a úrokov v sume 240,61 €.
- v sume 38515,22 € z dôvodu, že dlžníkovi bol poskytnutý medziúver č. 2665444 7 05 vo výške 33193,92 €
Veriteľ listom vyhlásil dňa 22.6.2016 samostatnú platnosť úveru. Istina je v sume 28113,17 €, úroky 5902,95 €,
úroky z omeškania 4499,10 €

Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust.§ 31 ods.1 ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.

Poučenie: Podľa § 367 l ZKR, ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo.

JUDr. Viera Dobrovolská, správca

K090378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkaš Aladár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bôrka 86, 049 42 Bôrka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/229/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/229/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 20.05.2019, sp. zn. 31OdK/229/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Aladár Farkaš, narodený: 12.10.1979, bytom: Bôrka 86, 049 42 Bôrka. Rovnakým uznesením
bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr. Richard Lukáč, správca, so sídlom
kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril
dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha taktiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto
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majetku. Súčasne v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku SR, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje.
S ohľadom na uvedené v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Aladár Farkaš, narodený: 12.10.1979, bytom: Bôrka 86, 049 42 Bôrka, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Aladár Farkaš,
narodený: 12.10.1979, bytom: Bôrka 86, 049 42 Bôrka, ex lege zrušuje.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K090379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karabinoš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechovova 2734 / 31, 040 18 Košice-Nad jazerom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/315/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/315/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 26.06.2019, sp. zn. 26OdK/315/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Karabinoš, narodený: 15.02.1985, bytom: Čechovova 2734/31, 040 18 Košice,
podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Karabinoš, s miestom podnikania: Hemerkova 1308/15, 040 23
Košice-Sídlisko KVP, IČO: 48 177 750, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.07.2017. Rovnakým
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu majetku dlžníka JUDr. Richard Lukáč, správca, so
sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01 Košice (značka správcu 1858).
JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Jozef Karabinoš, narodený: 15.02.1985, bytom: Čechovova 2734/31, 040
18 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Karabinoš, s miestom podnikania: Hemerkova
1308/15, 040 23 Košice-Sídlisko KVP, IČO: 48 177 750, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
25.07.2017, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/315/2019 v súlade
s ustanoveniami § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR) oznamuje, že nižšie uvedená súpisová zložka
majetku č. 1 zaradená do súpisu všeobecnej podstaty v zmysle zverejnenia v Obchodnom vestníku SR č.
142/2019 dňa 25.07.2019 (K064447), a to:
Súpisová zložka č. 1
Popis súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec
Popis: Osobné motorové vozidlo RENAULT 19 RN 1.8
Výrobné číslo (VIN): VF1B53B0508787708
Evidenčné číslo: KE745DL
Dátum výroby: 1993
Stav opotrebovanosti: používané, nepojazdné, poškodené, čiastočne skorodované
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: Čechovova 2734/31, 040 18 Košice
Dátum zaradenia do súpisu: 22.07.2019
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Súpisová hodnota: 200,00 EUR
Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Poznámka o nárokoch uplatnených treťou osobou: Tretia osoba: Sporný zápis: nebola speňažená ani v treťom (3.) ponukovom konaní, a preto v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 ZKR
táto súpisová zložka majetku prestala podliehať konkurzu.
Súčasne podľa ustanovenia § 167p ods. 2 ZKR platí, že ak o túto súpisovú zložku majetku prejaví záujem veriteľ
prihlásenej pohľadávky, správca ich 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 veci je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K090380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VZP Zuzkin park s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 17, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 199 748
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Iveta Petejová
Sídlo správcu:
Hlavná 20, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/5/2019 S752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/5/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka majetku č. 1.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis veci : Kancelársky nábytok
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : používaný
Súpisová hodnota : 2400,-- EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 2.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
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Popis veci : Registračná pokladňa
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : používaný
Súpisová hodnota : 465,60 EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 3.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis veci : Mobilný telefón
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : používaný
Súpisová hodnota : 42,10 EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 4.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis veci : Hasiací prístroj
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : funkčný
Súpisová hodnota : 68,04 EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019
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Súpisová zložka majetku č. 5.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis veci : Zabezpečovací systém
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : používaný
Súpisová hodnota : 747,50 EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 6.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis veci : Práčka
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : používaný
Súpisová hodnota : 500,-- EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 7.)
Typ súpisovej zložky majetku : Hnuteľná vec
Popis veci : Chladnička
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : používaný
Súpisová hodnota : 500,-- EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
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Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 8.)
Typ súpisovej zložky majetku : pohľadávka z účtu
Zostatková suma : 46,09 EUR
Mena : EUR
Banka : Tatra banka, a.s.
Číslo bankového účtu IBAN : SK14 1100 0000 0029 2485 7839
Súpisová hodnota : 46,09 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 9.)
Typ súpisovej zložky majetku : Súbor hnuteľných vecí
Popis : Skladové zásoby
Približný rok výroby : neznámy
Stav opotrebovanosti : nepoužívané
Súpisová hodnota : 19441,94 EUR
výlučné vlastníctvo úpadcu ( 1/1 )
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 10.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 700,93 EUR
Mena : EUR
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právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20130004 )
Dlžník : VITALENA s.r.o., sídlo : Smetanova 2, 040 01 Košice, IČO : 36 606 481
Súpisová hodnota : 700,93 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 11.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 320,32 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20190005 )
Dlžník : VITALENA s.r.o., sídlo : Smetanova 2, 040 01 Košice, IČO : 36 606 481
Súpisová hodnota : 320,32 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 12.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 830,91 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20190027 )
Dlžník : VITALENA s.r.o., sídlo : Smetanova 2, 040 01 Košice, IČO : 36 606 481
Súpisová hodnota : 830,91 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 13.)
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Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 52,29 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva
Dlžník : VITALENA s.r.o., sídlo : Smetanova 2, 040 01 Košice, IČO : 36 606 481
Súpisová hodnota : 52,29 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 14.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 107,27 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20190013 )
Dlžník : V.H. gynekologická ambulancia, s.r.o., sídlo : Zbrojničná 8, 040 01 Košice, IČO : 35 911 921
Súpisová hodnota : 107,27 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 15.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 176,98 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20190023 )
Dlžník : REMIMED, s.r.o., sídlo : Kuzmányho 31, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO : 50 437 411
Súpisová hodnota : 176,98 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019
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Súpisová zložka majetku č. 16.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 1,12 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20190026 )
Dlžník : REMIMED, s.r.o., sídlo : Kuzmányho 31, 040 01 Košice – mestská časť Staré mesto, IČO : 50 437 411
Súpisová hodnota : 1,12 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

Súpisová zložka majetku č. 17.)
Typ súpisovej zložky majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 273,58 EUR
Mena : EUR
právny dôvod vzniku : Kúpna zmluva ( faktúra č. 20190025 )
Dlžník : ORTAS s.r.o., sídlo : Lorinčík 9, 040 11 Košice – mestská časť Lorinčík, IČO : 50 484 788
Súpisová hodnota : 273,58 EUR
Dôvod zapísania majetku : majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania majetku do súpisu : 04.10.2019

K090381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: D.M.C. - Karpaty, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 601 519
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/4/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/4/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa RENT CAPITAL, s.r.o., so sídlom Radničné
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nám. 34, 085 01 Bardejov, IČO: 36 234 354, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom
Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 14930/P, zabezpečujúceho pohľadávku zapísanú
v zozname pohľadávok pod poradovým číslom 33

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: ostatná plocha
Výmera m2: 380
Štát: Slovenská republika
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
List vlastníctva: 11437
Parcelné číslo: 302/49
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň: 07.10.2019
Súpisová hodnota: 6.700,- EUR
Dôvod zapísania majetku:
·

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 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 (ďalej aj len
ako „ZKR“) - na Okresnom súde Bardejov je pod sp. zn. 6C/39/2019 vedený súdny spor o určenie
neplatnosti dražby, o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia, v rámci ktorého bolo vydané
Uznesenie Okresného súdu Prešov, č. k.: 6C/39/2019-214, ktorým súd nariadil vlastníkovi majetku –
spoločnosti GEPI s.r.o., so sídlom Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika,
IČO: 50 210 050 zdržať sa nakladania s majetkom, a to akýmkoľvek spôsobom previesť vlastnícke právo
k majetku na tretie osoby, zriadiť k nemu záložné právo, vecné bremeno, inú ťarchu alebo iné vecné
alebo nájomné právo v prospech tretej osoby, a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej
(neodkladné opatrenie je zaevidované na prislúchajúcom liste vlastníctva v časti B ako poznámka - P
89/2019)

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: GEPI s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32578/P, dôvod
sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia je v katastri
nehnuteľností zapísaná ako výlučný vlastník predmetnej nehnuteľnosti, deň sporného zápisu 07.10.2019.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: ostatná plocha
Výmera m2: 2054
Štát: Slovenská republika
Obec: Bardejov
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Katastrálne územie: Bardejov
List vlastníctva: 11437
Parcelné číslo: 304/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň: 07.10.2019
Súpisová hodnota: 36.200,- EUR
Dôvod zapísania majetku:
·

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - na Okresnom súde Bardejov je pod
sp. zn. 6C/39/2019 vedený súdny spor o určenie neplatnosti dražby, o návrhu na nariadenie
neodkladného opatrenia, v rámci ktorého bolo vydané Uznesenie Okresného súdu Prešov, č. k.:
6C/39/2019-214, ktorým súd nariadil vlastníkovi majetku – spoločnosti GEPI s.r.o., so sídlom Námestie
SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050 zdržať sa nakladania s majetkom, a to
akýmkoľvek spôsobom previesť vlastnícke právo k majetku na tretie osoby, zriadiť k nemu záložné právo,
vecné bremeno, inú ťarchu alebo iné vecné alebo nájomné právo v prospech tretej osoby, a to až do
právoplatného skončenia konania vo veci samej (neodkladné opatrenie je zaevidované na prislúchajúcom
liste vlastníctva v časti B ako poznámka - P 89/2019)

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: GEPI s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32578/P, dôvod
sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia je v katastri
nehnuteľností zapísaná ako výlučný vlastník predmetnej nehnuteľnosti, deň sporného zápisu 07.10.2019.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera m2: 183
Štát: Slovenská republika
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
List vlastníctva: 11437
Parcelné číslo: 304/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň: 07.10.2019
Súpisová hodnota: 14.000,- EUR
Dôvod zapísania majetku:
·

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - na Okresnom súde Bardejov je pod
sp. zn. 6C/39/2019 vedený súdny spor o určenie neplatnosti dražby, o návrhu na nariadenie
neodkladného opatrenia, v rámci ktorého bolo vydané Uznesenie Okresného súdu Prešov, č. k.:
6C/39/2019-214, ktorým súd nariadil vlastníkovi majetku – spoločnosti GEPI s.r.o., so sídlom Námestie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050 zdržať sa nakladania s majetkom, a to
akýmkoľvek spôsobom previesť vlastnícke právo k majetku na tretie osoby, zriadiť k nemu záložné právo,
vecné bremeno, inú ťarchu alebo iné vecné alebo nájomné právo v prospech tretej osoby, a to až do
právoplatného skončenia konania vo veci samej (neodkladné opatrenie je zaevidované na prislúchajúcom
liste vlastníctva v časti B ako poznámka - P 89/2019)
Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: GEPI s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32578/P, dôvod
sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia je v katastri
nehnuteľností zapísaná ako výlučný vlastník predmetnej nehnuteľnosti, deň sporného zápisu 07.10.2019.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: zastavaná plocha a nádvorie
Výmera m2: 820
Štát: Slovenská republika
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
List vlastníctva: 11437
Parcelné číslo: 304/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň: 07.10.2019
Súpisová hodnota: 64.000,- EUR
Dôvod zapísania majetku:
·

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - na Okresnom súde Bardejov je pod
sp. zn. 6C/39/2019 vedený súdny spor o určenie neplatnosti dražby, o návrhu na nariadenie
neodkladného opatrenia, v rámci ktorého bolo vydané Uznesenie Okresného súdu Prešov, č. k.:
6C/39/2019-214, ktorým súd nariadil vlastníkovi majetku – spoločnosti GEPI s.r.o., so sídlom Námestie
SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050 zdržať sa nakladania s majetkom, a to
akýmkoľvek spôsobom previesť vlastnícke právo k majetku na tretie osoby, zriadiť k nemu záložné právo,
vecné bremeno, inú ťarchu alebo iné vecné alebo nájomné právo v prospech tretej osoby, a to až do
právoplatného skončenia konania vo veci samej (neodkladné opatrenie je zaevidované na prislúchajúcom
liste vlastníctva v časti B ako poznámka - P 89/2019)

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: GEPI s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32578/P, dôvod
sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia je v katastri
nehnuteľností zapísaná ako výlučný vlastník predmetnej nehnuteľnosti, deň sporného zápisu 07.10.2019.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – POZEMOK
Druh: ostatná plocha
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Výmera m2: 1984
Štát: Slovenská republika
Obec: Bardejov
Katastrálne územie: Bardejov
List vlastníctva: 11437
Parcelné číslo: 304/8
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň: 07.10.2019
Súpisová hodnota: 35.100,- EUR
Dôvod zapísania majetku:
·

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - na Okresnom súde Bardejov je pod
sp. zn. 6C/39/2019 vedený súdny spor o určenie neplatnosti dražby, o návrhu na nariadenie
neodkladného opatrenia, v rámci ktorého bolo vydané Uznesenie Okresného súdu Prešov, č. k.:
6C/39/2019-214, ktorým súd nariadil vlastníkovi majetku – spoločnosti GEPI s.r.o., so sídlom Námestie
SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050 zdržať sa nakladania s majetkom, a to
akýmkoľvek spôsobom previesť vlastnícke právo k majetku na tretie osoby, zriadiť k nemu záložné právo,
vecné bremeno, inú ťarchu alebo iné vecné alebo nájomné právo v prospech tretej osoby, a to až do
právoplatného skončenia konania vo veci samej (neodkladné opatrenie je zaevidované na prislúchajúcom
liste vlastníctva v časti B ako poznámka - P 89/2019)

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: GEPI s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32578/P, dôvod
sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia je v katastri
nehnuteľností zapísaná ako výlučný vlastník predmetnej nehnuteľnosti, deň sporného zápisu 07.10.2019.

SÚPISOVÁ ZLOŽKA MAJETKU: NEHNUTEĽNOSŤ – STAVBA
Popis stavby: HOTEL BARDEJOV
Štát: Slovenská republika
Obec: Bardejov
Ulica: Toplianska
Orientačné číslo: 23
Katastrálne územie: Bardejov
List vlastníctva: 11437
Súpisné číslo: 3781
Postavená na parcele č.: 304/6
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
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Deň: 07.10.2019
Súpisová hodnota: 320.000,- EUR
Dôvod zapísania majetku:
·

majetok podliehajúci konkurzu podľa ust. § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - na Okresnom súde Bardejov je pod
sp. zn. 6C/39/2019 vedený súdny spor o určenie neplatnosti dražby, o návrhu na nariadenie
neodkladného opatrenia, v rámci ktorého bolo vydané Uznesenie Okresného súdu Prešov, č. k.:
6C/39/2019-214, ktorým súd nariadil vlastníkovi majetku – spoločnosti GEPI s.r.o., so sídlom Námestie
SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050 zdržať sa nakladania s majetkom, a to
akýmkoľvek spôsobom previesť vlastnícke právo k majetku na tretie osoby, zriadiť k nemu záložné právo,
vecné bremeno, inú ťarchu alebo iné vecné alebo nájomné právo v prospech tretej osoby, a to až do
právoplatného skončenia konania vo veci samej (neodkladné opatrenie je zaevidované na prislúchajúcom
liste vlastníctva v časti B ako poznámka - P 89/2019)

Sporný zápis: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: GEPI s.r.o., so sídlom
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov, Slovenská republika, IČO: 50 210 050, spoločnosť zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 32578/P, dôvod
sporného zápisu: osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia je v katastri
nehnuteľností zapísaná ako výlučný vlastník predmetnej nehnuteľnosti, deň sporného zápisu 07.10.2019.

K090382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Igor Petrovčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 13, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 33 594 872
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Dobrovolská
Sídlo správcu:
Ul. Jána Kalinčiaka 6, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9K/10/2007 S1035-11
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9K/10/2007
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

OZNAM O ZVOLANÍ SCHODZE VERITEĽOV

JUDr. Viera Dobrovolská, správca konkurznej podstaty úpadcu : Ing. Igor Petrovčík, Kpt. Nálepku 13, 040 01
Košice, IČO 33 594 872, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Košice I. zo
dňa 3.9.2007 č.k. 9K/10/2007-65, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňa 27.9.2007, týmto na základe
záväzného pokynu Okresného súdu Košice I., zo dňa 30.9.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
193/2019 dňa 7.10.2019, z v o l á v a podľa ust. § 34 ods.2 zák.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii /
ďalej „ZKR“ / ďalšiu schôdzu veriteľov.

Ďalšia schôdza veriteľov sa bude konať dňa 4.11.2019 / pondelok / o 10,00 hod. v kancelárii správcu,
ul.J.Kalinčiaka č.6, 071 01 Michalovce.

PROGRAM SCHODZE VERITEĽOV:
1. Prezentácia veriteľov
2. Otvorenie schôdze veriteľov
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3. Voľba členov veriteľského výboru podľa § 37 ods.1 ZKR
4. Záver

Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti , zástupcovia veriteľov dokladom totožnosti
a plnou mocou, právnické osoby výpisom z obchodného registra.

Michalovce, 7.10.2019
JUDr. Viera Dobrovolska, správca
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