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K090383
Spisová značka: 37K/23/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: OBLIGO, s.r.o., so sídlom Záhradnícka 95, 821 08
Bratislava, IČO: 51 186 900, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Europe mark, s. r. o., so sídlom
Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332,
rozhodol
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO:
36 739 332.
Súd ustanovuje do funkcie správcu: Mgr. Peter Podolský, so sídlom Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, zn.sp.:
S1230.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní, prepracované znenie.
Súd ukladá správcovi povinnosť vypracovať a predložiť súdu v lehote 15 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a vykonaných úkonoch, najmä o stave súpisu
a zoznamu pohľadávok, v lehote 35 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 50 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú
písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr 5 dní pred konaním prvej schôdze veriteľov štvrtú podrobnú
správu týchto skutočnostiach.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie dlžník v lehote 15 dní, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach
na Okresný súd Bratislava I (§ 198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
2. 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).
3. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
4. 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 lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
5. Ak 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).
6. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
7. 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).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
9. 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).
10. 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).
11. 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. (§ 28 ods. 9 ZKR)
12. 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. (§ 28 ods. 10 ZKR)
13. 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).
14. 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).
15. 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).
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. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
20. 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).
21. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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).
22. 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).
23. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
24. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú (§ 52 ods. 2 CSP).

Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090384
Spisová značka: 8OdS/1/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rozália Balážová, rod. Demeterová, narodená
27.09.1943, trvale bytom Veľké Leváre 330, 908 73 Veľké Leváre, zastúpený : JUDr. Ľuboslav Linder, Záhorácka
1899/11A, 901 01 Malacky o návrhu na určenie splátkového kalendára,
rozhodol
I.
Určuje dlžníkovi Rozália Balážová, rod. Demeterová, narodená 27.09.1943, trvale bytom Veľké
Leváre 330, 908 73 Veľké Leváre splátkový kalendár tak, že dlžník zaplatí každému nezabezpečenému veriteľovi
počas nasledujúcich piatich rokov od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v
ktorom bol určený splátkový kalendár kvótu 100 % z pohľadávky každého nezabezpečeného veriteľa:
veriteľovi 1. POHOTOVOSŤ, s.r.o. prislúcha:
veriteľovi 2. EOS KSI Slovensko, s.r.o. prislúcha:
veriteľovi 3. Intrum Slovakia s.r.o.prislúcha:
veriteľovi 4. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. prislúcha:
veriteľovi 5. Obec Veľké Leváre prislúcha:
veriteľovi 6. Platiť sa oplatí s.r.o. prislúcha:

125,88 €/polročne
172,24 €/polročne
126,57 €/polročne
66,57 €/polročne
21,05 €/polročne
21,85 €/polročne

II.
Dlžníka Rozália Balážová, rod. Demeterová, narodená 27.09.1943, trvale bytom Veľké Leváre 330,
908 73 Veľké Leváre, oddlžuje tak, že ho zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom uspokojené a dlhov, ktoré sú vylúčené z
uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
Podľa § 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 a či je možné v rámci
určovania splátkového kalendára súdom preskúmať aj pohľadávku veriteľa, ktorá nebola z rôznych dôvodov (napr. z
dôvodu, že správca o pohľadávke nevedel alebo pohľadávku dlžník neuznáva z dôvodu jej spornosti atď.) braná
správcom do úvahy pri zostavovaní splátkového kalendára. K takto postavenej otázke súd zaujíma zásadné
stanovisko, že hoc to môže byť v konkrétnych okolnostiach prípadu obtiažne pre nedostatok času a priestoru na
potrebné dokazovanie, je namieste, aby súd pohľadávku, ktorú dlžník považuje za spornú, preskúmal aspoň obdobne
ako to súd robí pri rozhodnutí o priznaní hlasovacích a iných práv popretému veriteľovi, keď rovnako nemá
dostatočný priestor a čas na prieskum popretej pohľadávky a tento je vyhradený sporovému (incidenčnému) konaniu.
Je to tomu tak preto, ţe 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 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 3OdS/2/2017 10
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 26.9.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090385
Spisová značka: 37R/1/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: EUROPAS C ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831
02 Bratislava, IČO: 43 924 123, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
6421/B, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie dlžníka: EUROPAS C ZV II a.s., so sídlom Račianska 96, 831 02
Bratislava, IČO: 43 924 123,
rozhodol
Súd určuje, že na podanie doručené od: Bridgeport s.r.o., so sídlom Račianska 1523/71, 831 02 Bratislava, IČO: 44
868 944, správcovi: JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, so sídlom Dunajská 25, 811 08 Bratislava, zn.sp.: S483, dňa
19.08.2019 sa neprihliada ako na prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
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Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090386
Spisová značka: 2R/1/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka RZ spol. s r.o., so sídlom 991 07 Opatovská
Nová Ves 102, IČO: 44 109 521, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro,
vložka č. 14650/S, o návrhu na povolenie reštrukturalizácie, takto
rozhodol
Z a č í n a reštrukturalizačné konanie voči dlžníkovi RZ spol. s r.o., so sídlom 991 07 Opatovská Nová Ves 102, IČO:
44 109 521
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090387
Spisová značka: 4K/13/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4K 13/2016 - 546 zo dňa 10. 09. 2019 zrušil konkurz na majetok
úpadcu Mgr. Miloš Kún, nar. 25.01.1978, trvale bytom Breznička 55, 985 02 Breznička po splnení konečného rozvrhu
výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 10. 2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090388
Spisová značka: 26K/20/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Mária Štiaková, nar. 14.09.1956, bytom Kurská 2, 040 22 Košice,
zast.: JUDr. Juraj Špirko, advokát so sídlom Nerudova 6, 040 01 Košice, IČO: 45 009 538 proti dlžníkovi: SID Košice,
spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 48, 040 01 Košice, IČO: 36 217 344 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
O p r a v u j e výrok v uznesení Okresného súdu Košice I, sp. zn. 26K/20/2019-77 zo dňa 09. septembra 2019
tak, že správne má znieť:
„Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: SID Košice, spol. s r.o., so sídlom: Južná trieda 48, 040 01 Košice,
IČO: 36 217 344.“
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K090389
Spisová značka: 31OdK/209/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Hajko, nar. 16.05.1983, bytom Ondrejovce č. 95,
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: Peter Hajko, nar. 16.05.1983, bytom Ondrejovce č. 95.
II/ Ustanovuje správcu JUDr. Peter Bojda, so sídlom kancelárie: Nitra - Dražovce, Topoľčianska č. 31/61.
III/ Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV/ V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní odo dňa vyhlásenia
konkurzu prihlásili svoje pohľadávky postupom podľa § 167l zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( v ďalšom texte len ZoKR ), v jednom rovnopise
u správcu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku ( § 199 ods. 9 ZoKR ). Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde ( § 167l ods. 3 ZoKR ).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
V/ Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze ( § 166a
ZoKR ) v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia ( § 166b ZoKR ).
VI/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť o vyhlásení konkurzu bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych
zahraničných veriteľov dlžníka spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/8480 zo dňa 20.mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII/ Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII/ Ukladá správcovi p o v i n n o s ť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi rozhodnutie o
vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
IX/ Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v oddlžení v sume 500,00 eur ( slovom päťsto eur ), zložený Centrom právnej pomoci
na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019, vedený pod položkou registra D14 - 1557/2019, 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 - 1557/2019.
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:
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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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné ( § 198 ods. 1 ZoKR ).
Ak ZoKR neustanovuje inak, za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci
deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti,
ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené
nasledujúci deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek
veriteľ, a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na
území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív sú uvedené vo vyhláške
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a sú dostupné a zverejnené aj na internete - webovom sídle ministerstva: www.justice.gov.sk. Na prihlášky, ktoré nie
sú podané v súlade s ustanovením § 167l, § 29, § 30 a § 31 sa neprihliada.
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí ( § 167l ods. 1 ZoKR ).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená ( § 167l ods. 2 ZoKR ).
Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník ( § 167l ods. 4 ZoKR ).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až
16 a 18 sa použijú primerane ( § 167l ods. 5 ZoKR ).
K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané ( §
167l ods. 6 ZoKR ).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze ( §166a ods. 1 ZoKR ). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZoKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
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,
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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d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde
povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim
dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli
pred rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní
alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZoKR sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo
prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol
správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je
dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s
konaním o oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú
úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166g ods. 1 ZoKR dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZoKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 5 ZoKR poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZoKR veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZoKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam
sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZoKR právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZoKR súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 167e ods. 1 ZoKR, ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa
uplatňuje pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze (§ 166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§
166b).
Podľa § 167e ods. 2 ZoKR premlčacia lehota pri pohľadávke uplatnenej v zastavenom konaní neuplynie skôr ako 60
dní od vyhlásenia konkurzu. Ak bola v zastavenom konaní uplatnená námietka premlčania, na premlčanie sa
prihliada, ak bola námietka oprávnená.
Podľa § 167e ods. 3 ZoKR, ak sa konkurz zruší z dôvodu, že tu neboli predpoklady pre vedenie konkurzu, na
zastavenie konania sa neprihliada.
Podľa § 167e ods. 4 ZoKR, ak iný veriteľ poprel oddlžením nedotknutú pohľadávku (§ 166c), popretím takejto
pohľadávky má popierajúci veriteľ právo na vstup do konania, ktoré sa týka oddlžením nedotknutej pohľadávky ako
intervenient. Ak je výsledok konania o určenie popretej pohľadávky závislý od výsledku v takomto konaní, súd
konanie o určenie popretej pohľadávky preruší do výsledku v takomto konaní.
Okresný súd Nitra dňa 3.10.2019
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K090390
Spisová značka: 29OdK/72/2019

Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Iveta Kôpková, nar. 20.02.1964, bytom Nitrianska Streda
341, 956 16 Nitrianska Streda, zastúpený Centrom právnej pomoci - Kancelária Nitra, Štefánikova trieda 88, 949 03
Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
U r č u j e , že podanie veriteľa: STAR TRANSPORT, s. r. o., so sídlom Brumovice 410, Brumovice na Moravě,
Česká republika, IČO: 27 706 851, zo dňa 24.06.2019, ktorým si uplatňuje pohľadávku vo výške 770,-- eur, sa za
prihlášku nepovažuje a na toto podanie sa ako na prihlášku
n e p r i h l i a d a.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň zverejnenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 1.10.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090391
Spisová značka: 23K/2/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: EURO-BUILDING, a.s., IČO: 35 683 066, so sídlom:
Podunajská 23, 821 06 Bratislava, zastúpený: Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o., so sídlom: Štefánikova 7,
949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: ENDOSERVICE - MAC, s.r.o. v likvidácii, IČO: 36 550
680, so sídlom: 935 85 Demandice 315, o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol

I.
Súd p r i z n á v a predbežnému správcovi dlžníka Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom
kancelárie: Radlinského 5, 949 01 Nitra, značka správcu: S 1229, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1.500,- eur.
II.
Súd u k l a d á učtárni Okresného súdu Nitra, aby do 3 dní po právoplatnosti toho uznesenia vyplatila
na účet predbežného správcu, Mgr. Ing. Miroslava Zdychavskéhou, so sídlom kancelárie: Radlinského 5, 949 01
Nitra, značka správcu: S 1229, IBAN: SK61 1100 0000 0029 4203 6954, paušálnu náhradu výdavkov predbežného
správcu v sume 1 500,00 eur, a to z preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zaplateného na
účet Okresného súdu Nitra a zaevidovaného pod položkou denníka D19 - 5/2019.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra (§ 21 ods. 3
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť (§ 21 ods. 3 ZoKR).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 4.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K090392
Spisová značka: 32K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VODNÝ SVET, s.r.o., so sídlom
Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36 344 567, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., sídlo kancelárie
Párovská 26, 949 01 Nitra, o návrhu veriteľa SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s., Slávičie údolie 106, 811 02
Bratislava, IČO: 34 122 303 na zrušenie uznesení schôdze veriteľov konanej dňa 20.9.2019, v konaní zastúpený:
JUDr.Boris Bohunský, advokát, Kozia 20, 811 03 Bratislava, takto
rozhodol
Návrh veriteľa SKLÁDKY A ODPADY - HD a.s., Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 34 122 303 na zrušenie
uznesení schôdze veriteľov konanej dňa 20.9.2019 z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K090393
Spisová značka: 32K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: VODNÝ SVET, s.r.o., so sídlom
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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Vašinova 61, 949 01 Nitra, IČO: 36 344 567, ktorého správcom je Slovenská insolvenčná k.s., sídlo kancelárie
Párovská 26, 949 01 Nitra, o návrhu veriteľa DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, IČO: 46 370
218 na zrušenie uznesenia schôdze veriteľov konanej dňa 20.9.2019, v konaní zastúpený: A.K. JUDr. NOVÁČKOVÁ
s.r.o., Mandľová 28, Bratislava, takto
rozhodol
Návrh veriteľa DEC International s.r.o., Slávičie údolie 106, Bratislava, IČO: 46 370 218 na zrušenie uznesenia
schôdze veriteľov konanej dňa 20.9.2019 z a m i e t a .
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Nitra dňa 2.10.2019
JUDr. Ľubica Farkašová, sudca
K090394
Spisová značka: 32OdK/209/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom 941 36 Rúbaň
253, 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 : Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom 941 36 Rúbaň 253.

II.

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

III.
S1789.

Ustanovuje správcu Ing. Mgr. Štefan Kozár, sídlo kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, značka

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom 941 36 Rúbaň 253,
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 : Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom 941 36 Rúbaň 253 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 : Adriana Vassová, nar. 15.02.1990, bytom 941 36 Rúbaň 253, 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 D14 1549/2019, 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
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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,
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,
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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. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K090395
Spisová značka: 32OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : Štefan Farkaš, nar. 17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33,
940 02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom : Štefan
Farkaš, s miestom podnikania Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky, IČO: 43 068 430, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.04.2019, zastúpeného Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody č.
12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, kancelária CPP v Nitre, Štefánikova trieda 88, 949 03 Nitra, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka : Štefan Farkaš, nar. 17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940
02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky.
II.

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

III.
S1834.

Ustanovuje správcu JUDr. Milada Koukalová, sídlo kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, značka

IV.
V y z ý v a všetkých veriteľov dlžníka : Štefan Farkaš, nar. 17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940
02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky, 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
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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 : Štefan Farkaš, nar. 17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky,
t.č. Komárňanská 12, 940 02 Nové Zámky 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 : Štefan Farkaš, nar. 17.06.1969, bytom Nábrežná 4649/33, 940 02 Nové Zámky, t.č. Komárňanská 12, 940
02 Nové Zámky, 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 D14 1556/2019, 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,
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c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
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. Ľubica Farkašová, sudkyňa
K090396
Spisová značka: 4OdK/14/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Lukáš Fedák, nar. 24.08.1985, trvale bytom Hlavná
650/32, 094 14 Sečovská Polianka, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Humenné, Lipová 1, 066 01
Humenné, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
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rozhodol
I.
vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Lukáš Fedák, nar. 24.08.1985, trvale bytom Hlavná 650/32, 094
14 Sečovská Polianka,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 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
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. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 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
1634/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V Prešove, 3. októbra 2019
Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
JUDr. Zuzana Berežná,
K090397
Spisová značka: 4OdK/13/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Milada Ferencová, nar. 20.02.1992, trvale bytom Bžany 50,
090 33 Bžany, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sovietskych hrdinov 102, 089 01 Svidník, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I.
33 Bžany,

vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Milada Ferencová, nar. 20.02.1992, trvale bytom Bžany 50, 090

II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 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
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. Ivana Gaľová, so sídlom kancelárie Weberova 2, 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
1628/2019.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V Prešove, 3. októbra 2019

Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
JUDr. Zuzana Berežná,
K090398
Spisová značka: 2OdS/7/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ján Lesný, nar. 24.11.1969, Školská 205/5, 059 92
Huncovce, právne zastúpený: JUDr. Ing. Marcela Martinkovičová, advokátka so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia
95, 058 01 Poprad, IČO: 506 727 20, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
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p o s k y t u j e dlžníkovi: Ján Lesný, nar. 24.11.1969, Školská 205/5, 059 92 Huncovce, ochranu pred

II.
u s t a n o v u j e správcu: Areko Group, k. s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, Prešov 080 01,
IČO: 47632836,
III.
u k l a d á dlžníkovi, aby na účet správcu zložil preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania vo výške 500 eur, a to v lehote 7 (sedem) dní odo dňa
doručenia výzvy správcu,
IV.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
V.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať známych zahraničných
veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte Európskej
únie ako v Slovenskej republike, o poskytnutí ochrany pred veriteľmi spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením
konania do 7 (siedmich) dní od doručenia výzvy správcu, správca túto skutočnosť oznámi v Obchodnom vestníku,
čím sa konanie končí (§168a ods. 3 ZKR).
Podľa § 168b ods. 1 ZKR, poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči
dlžníkovi ohľadom pohľadávok, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí
splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie.
Podľa § 168b ods. 2 ZKR, dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať
dražobníka o odklad dražby svojho obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže
uskutočniť až po uplynutí šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane
ustanovenia o opakovanej dražbe.
Podľa § 168b ods. 3 ZKR, účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred
veriteľmi v Obchodnom vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania.
Podľa § 199 ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak, uznesenia a iné písomnosti súdu sa v konaniach podľa
tohto zákona doručujú ich zverejnením v Obchodnom vestníku. Uznesenie, ktoré sa zverejňuje v Obchodnom
vestníku, sa zverejňuje bez odôvodnenia.
Podľa 199 ods. 9 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.
Okresný súd Prešov dňa 30.9.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090399
Spisová značka: 2OdS/1/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Miženko, nar. 07.12.1960, Prostějovská 4832/61,
080 01 Prešov, podnikajúci pod obchodným menom Peter Miženko - MUSTY, IČO: 37531051, s miestom podnikania
Prostějovská 4832/61, 08001 Prešov, právne zastúpený: Advokátska kancelária Fabian a Novosad s.r.o., so sídlom
kancelárie Masarykova 16, Prešov 080 01, IČO: 51 913 984, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi v lehotách podľa § 168f ZKR zaplatiť každému
nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho pohľadávky podľa § 166a ZKR kvótu 81 % z tejto pohľadávky,
II.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka
<https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1991/513/>. Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora,
zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich
rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
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 30.9.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
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K090400
Spisová značka: 2OdK/690/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Bilý, nar. 25.10.1976, Nový sad 927/10, 085 01
Bardejov, zastúpený Centrom právnej pomoci - kancelária Svidník, Sov. hrdinov 102, 089 01 Svidník, správcom
ktorého je: JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
opravuje označenie správcu v X. výroku uznesenia Okresného súdu Prešov č. k. 2OdK/690/2019-18 zo dňa
04.09.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 10.09.2019, tak, že namiesto označenia správcu
„JUDr. Peter Nízky, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, IČO: 42031931“ má byť správne
označenie správcu „JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková, so sídlom kancelárie Terchovská 30, Prešov 080 01“.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).

Okresný súd Prešov dňa 4.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090401
Spisová značka: 2OdK/758/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Jana Ferencová, nar. 07.03.1976, Na Hrunku 63/33, 093
01 Vranov nad Topľou, 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: Jana Ferencová, nar. 07.03.1976, Na Hrunku 63/33, 093 01
Vranov nad Topľou,
II.
42039231,

ustanovuje správcu: JUDr. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, Prešov 080 01, IČO:

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.

u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
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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. Oľga Michalíková, so sídlom kancelárie Jarkova 89, Prešov 080 01, IČO: 42039231, preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka č. 1625/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
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h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.

Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090402
Spisová značka: 2OdK/759/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Karchňák, nar. 18.07.1991, Čičava 212, 093 01
Čičava, 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: Peter Karchňák, nar. 18.07.1991, Čičava 212, 093 01 Čičava,

II.
ustanovuje správcu: JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, Humenné
06601, IČO: 50086316,
III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
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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. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 2, Humenné 06601, IČO: 50086316, preddavok na
úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v
súdnom konaní (zálohy) položka č. 1626/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
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j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 3.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090403
Spisová značka: 2OdK/756/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Pavel Mihalik, nar. 31.12.1984, 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: Pavel Mihalik, nar. 31.12.1984, Poštárka 58, 085 01 Bardejov,
II.

ustanovuje správcu: JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 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
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,
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X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
JUDr. Ľuboš Bajužík, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, Humenné 066 01, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1631/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090404
Spisová značka: 2OdK/757/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Milan Sivák, nar. 26.11.1976, Varadka 63, 086 36
Varadka, 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: Milan Sivák, nar. 26.11.1976, Varadka 63, 086 36 Varadka,
II.
01,

ustanovuje správcu: Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov 085

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí,
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti,
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu
Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie Radničné námestie 33, Bardejov 085 01, preddavok na úhradu paušálnej
odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu dňa pod D14 Preddavky v súdnom konaní
(zálohy) položka č. 1629/2019.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( § 167a ods. 3 ZKR). Ak tento zákon neustanovuje inak, za deň doručenia
súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia alebo
inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 4.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090405
Spisová značka: 40OdK/454/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na Adela Bukajová, rod. Miklášová, nar.
08.12.1982, trvale bytom Rozkvet 4485/203, 017 01 Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Ján Súkeník so
sídlom kancelárie Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S258, o určenie, či sa na podanie prihliada
ako na prihlášku takto
rozhodol
Na podania veriteľa Mgr. Drahomír Kriváň, súdny exekútor so sídlom exekútorského úradu Záhradnícka 60, 821 08
Bratislava, IČO 50 918 320, označeného ako „Prihlásenie pohľadávky“ zo dňa 08.08.2019 sa neprihliada ako na
prihlášku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K090406
Spisová značka: 38K/16/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka obchodnej spoločnosti SAURON Group s. r. o. so sídlom
Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 489 886, zast. Mgr. Alžbetou Jandovou, trvale bytom 013 51
Predmier 278,, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť SAURON Group s. r. o.
so sídlom Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 489 886, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje sa konkurz na majetok dlžníka obchodnú spoločnosť
SAURON Group s. r. o. so sídlom Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 489 886.
II.
Do funkcie správcu sa ustanovuje JUDr. Dušan Ažaltovič so sídlom kancelárie Pred poľom 1652, 911
01 Trenčín, značka správcu S1658.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Ukladá 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. V ďalšom
období je správca povinný vždy do 10 dní po skončení príslušného kalendárneho štvrťroka predkladať súdu
pravidelné podrobné správy o priebehu konkurzu za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, najmä o vykonaných
úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
V.
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 a preukázať splnenie tejto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinnosti súdu v podrobných písomných správach.
VI.
Veritelia dlžníka sa vyzývajú, aby v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje
pohľadávky na predpísanom tlačive v jednom rovnopise na adresu kancelárie správcovi a v jednom rovnopise na
Okresný súd Trenčín k sp. zn. 38K/16/2019. Za deň vyhlásenia konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení
uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
VII.
Poučenie pre veriteľov: Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje
prihláškou (§ 28 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej zák. č. 7/2005 Z.z.)). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 prvá veta
zák. č. 7/2005 Z.z.). Doručenie prihlášky na súd má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne
účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 zák. č. 7/2005 Z.z.). Prihláška musí byť podaná na predpísanom
tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, a to meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu
pohľadávky, podpis, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci
hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 zák. č. 7/2005 Z.z.). Podanie, ktorým
bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 zák.
č. 7/2005 Z.z.). 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
zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.).
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
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

32

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti, súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
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 zák. č.
7/2005 Z.z.). 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 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa
podľa tohto zákona zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci
deň po ich zverejnení v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 3.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090407
Spisová značka: 29K/16/2008
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Mišík, nar. 21.08.1979, trvale
bytom Okružná 292/15, 018 41 Dubnica nad Váhom, ktorého správcom je Ing. Beata Krausová so sídlom kancelárie
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, značka správcu S1180, o návrhu obchodnej spoločnosti
Stredoslovenská energetika, a.s. (pred tým Stredoslovenská energetika obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke
859/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467, na vstup do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup obchodnej spoločnosti Stredoslovenská energetika, a.s. (predtým Stredoslovenská energetika
obchod, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 51 865 467 do konkurzného konania ako novému
veriteľovi pohľadávky pôvodného veriteľa obchodnej Stredoslovenská energetika Holding, a.s. (predtým
Stredoslovenská energetika, a.s.) so sídlom Pri Rajčianke 859/4B, 010 47 Žilina, IČO 36 403 008, a to v rozsahu
pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 6 vo výške 209,98 eura, časti pohľadávky vedenej v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 7 vo výške 33,78 eura, pohľadávky vedenej v konečnom zozname
pohľadávok pod č. 8 vo výške 77,61 eura, časti pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 9 vo
výške 12,44 eura a pohľadávky vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod č. 10 vo výške 84,25 eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, a to v
lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku prostredníctvom Okresného súdu Trenčín
písomne v dvoch vyhotoveniach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach podania (ktorému súdu je určené, kto
ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpis a ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní,
náležitosťou podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ
domáha (odvolací návrh) (§ 127 ods. 1 a 2, § 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Trenčín dňa 4.10.2019
JUDr. Michal Fiala, sudca
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K090408
Spisová značka: 38K/19/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť Vaholz SF, s. r.
o. v konkurze so sídlom M.R.Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO 36 673 331, ktorého správcom je
JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, Považská Bystrica, značka správcu S1394, o
návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Miroslava Žitníková so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, Považská Bystrica, značka správcu
S1394 sa priznáva paušálna odmena vo výške
6 600,- eura.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 4.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090409
Spisová značka: 9OdK/113/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Diana Buššaiová Babinská, nar.
05.10.1979, trvale bytom Hrdinov SNP 6115/96, 036 01 Martin - Podháj, 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. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01
Ružomberok, IČO: 33 019 266.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Vladimír Herich, PhD., so sídlom kancelárie
Dončova 13, 034 01 Ružomberok, IČO: 33 019 266.
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 3.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K090410
Spisová značka: 9OdK/126/2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Richard Novotka, nar. 26.06.1973, trvale
bytom Levočská 2957/3, 010 08 Žilina, podnikajúceho pod obchodným menom Richard Novotka, s miestom
podnikania Levočská 2957/3, 010 08 Žilina, IČO: 47 913 339, korešpondenčná adresa: Fatranská 8, 010 08 Žilina,
správcom ktorého je JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51
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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. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie ul. Republiky 16, 010 01
Žilina, IČO: 42 071 054.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Jozef Kadura, so sídlom kancelárie ul.
Republiky 16, 010 01 Žilina, IČO: 42 071 054.
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 3.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K090411
Spisová značka: 9OdK/165/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Martin Koza, nar. 24.10.1987, trvale
bytom Gočárova 1506/1, 022 01 Čadca, adresa na doručovanie Misionárky lásky, Dolný Val 24, 010 01 Žilina,
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. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01
Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Mgr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 51 948 729.
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 3.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K090412
Spisová značka: 9OdK/208/2019
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Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica Šagúlová, nar. 23.12.1971, trvale
bytom Žigmunda Silbigera 6005/13, 034 01 Ružomberok, správcom ktorého je JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom
kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2, 010 01 Žilina, IČO: 51 956 012, takto
rozhodol
I.
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Veronika Hrvolová, so sídlom kancelárie P.O. Hviezdoslava 691/2,
010 01 Žilina, IČO: 51 956 012.
II.
Ustanovuje do funkcie správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin,
IČO: 45 329 711.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Ing. Tomáš Fiolek, so sídlom kancelárie E. B.
Lukáča 2, 036 01 Martin, IČO: 45 329 711.
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 3.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K090413
Spisová značka: 9OdK/272/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Jozef Tonka, nar. 03.10.1955, trvale
bytom Bratislavská 8367/42 A, 010 01 Žilina, 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: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., so
sídlom kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin, IČO: 47 166 142.
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 3.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K090414
Spisová značka: 4K/2/2015

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

36

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Mário Pišiak, nar. 30.01.1981, trvale
bytom Lúčna 1096/17, 028 01 Trstená, do 31.12.2013 podnikajúceho pod obchodným menom: Mário Pišiak STAVEBNÉ PRÁCE, OBCHODNÉ SLUŽBY, s miestom podnikania Lúčna 1096/17, 028 01 Trstená, IČO: 37 672 312
uznesením 4K/2/2015-274 zo dňa 15.7. 2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 9.8. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 4.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
K090415
Spisová značka: 2K/24/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MIKOMIX, spol. s r.o., so sídlom
Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930, správcom ktorého je: LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 45 393 486, uznesením č.k. 2K/24/2016-1127 zo dňa 11.09.2019 potvrdil
prevod pohľadávok veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807
484, v celkovej výške 490.008,46 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 461-486 a 660665 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 04.10.2019.
Okresný súd Žilina dňa 4.10.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K090416
Spisová značka: 8K/9/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Cestné a stavebné mechanizmy
Tisovec a.s., so sídlom Kragujevská 12, 010 01 Žilina, IČO: 31 561 888 uznesením 8K/9/2017-1175 zo dňa 5.9. 2019
potvrdil prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO:
30 807 484, vo výške 1.139.504,95 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 25/S-1 až
25/S-33 na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 1.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 4.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K090417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Lenka BALCOVÁ
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 5, 900 31 Stupava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/17/2018 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/17/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o prihlásení pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a o jej zapísaní do
zoznamu pohľadávok – 02
Monika Martonová, správca pre konkurzné konanie úpadcu – Ing. Lenka BALCOVÁ, dátum narodenia:
09.03.1990 s miestom trvalého pobytu: Vajanského 5, 900 31 Stupava, občan Slovenskej republiky v súlade
s ustanovením § 167l ods. 3 tretej vety ZKR oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňa 2. októbra 2019,
t.j. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola do kancelárie správcu, veriteľom s obchodným menom: Prima
banka Slovensko, a.s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, doručená prihláška
nezabezpečenej pohľadávky, ktorou si veriteľ prihlásil do konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu jednu
nezabezpečenú pohľadávku s poradovým číslom 1 v celkovej sume 39,40 EUR. Uvedená pohľadávka bola
v prihlásenom rozsahu zapísaná do Zoznamu pohľadávok dňa 2. októbra 2019.
V Bratislave, dňa 2. októbra 2019
Monika Martonová, správca

K090418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 587 / 46, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/343/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/343/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es)
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Ján Slezák, nar. 14.07.1981, Železničná 587/46, 900 24 Veľký Biel, SR oznamujeme, že bol na majetok dlžníka
uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 37OdK/343/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
180/2019 z 18.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca Ing. Róbert Baran.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Ján Slezák, birth. 14.07.1981, Železničná 587/46, 900 24 Veľký Biel, our duty is to inform you, that District
Court Bratislava I, No. 37OdK/343/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 180/2019 dated 18.09.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Róbert Baran as the legal guardian of
the bankrupt.

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

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
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
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If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). 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).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).

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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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 onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 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).

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.

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.
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Ing. Róbert Baran, správca / trustee

K090419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 587 / 46, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/343/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/343/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Ján Slezák, nar. 14.07.1981, Železničná 587/46, 900 24 Veľký Biel, na ktorého majetok
bol uznesením Okresného súdu Bratislava zo dňa 16.08.2019, sp.zn.: 37OdK/343/2019 vyhlásený konkurz,
oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu Ing. Róbert Baran,
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00
hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. čísle: +421
2 2042 0140.

Ing. Róbert Baran, správca

K090420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slezák Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 587 / 46, 900 24 Veľký Biel
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/343/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/343/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Róbert Baran, správca dlžníka Ján Slezák, nar. 14.07.1981, Železničná 587/46, 900 24 Veľký Biel, 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 v Prima banke, a.s., IBAN: SK13 5600 0000 0050 7330 2002.
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:
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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. Róbert Baran, správca

K090421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/398/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/398/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu: Ján Bari, nar. 14.05.1975, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851
03 Bratislava, oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
37OdK/398/2019 S1357 v kancelárii správcu: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, a to každý pracovný deň v čase
od 09.00 – 15.00 hod. po predchádzajúcom ohlásení na tel. č.: 02/20862132 alebo prostredníctvom adresy
elektronickej pošty karaskova@akmisik.sk.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K090422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/398/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/398/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Oľga Karásková, správca úpadcu Ján Bari, nar. 14.05.1975, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851
03 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5 v spojení s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov uverejňujem údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: Tatra banka, a.s.
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číslo účtu: IBAN SK92 1100 0000 0029 1063 5362
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
Veriteľ do správy pre prijímateľa uvedie svoje označenie spôsobom neumožňujúcim jeho zámenu s iným
veriteľom a meno a priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia.
JUDr. Oľga Karásková, správca

K090423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominik Ševčík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Silvánska 459/1, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.06.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Mularčíková
Sídlo správcu:
Nám. M. Benku 15, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/235/2019 S1554
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/235/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/24 na nehnuteľnosti byt č 4, nachádzajúci sa na prízemí bytového domu
vchod Jahodová 15, postavený na parcele č. 5467/8 o výmere 253 m2 so súpisným číslom 2855 evidovaný na LV
č. 4578 , okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastálne územie: Vinohrady, súpisová hodnota 1
500,00 EUR
2. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 20/24000 na pozemkoch parcelách registra "C" evidovaných na katastrálnej
mape: parcelné číslo 5467/1 o výmere 117 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo
5467/2 o výmere 1732 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcelné číslo 5467/3 o výmere 20 m2,
druh pozemku ostatná plocha, parcelné číslo 5467/23 o výmere 22 m2, druh pozemku ostatná plocha,parcelné
číslo 5467/25 o výmere 330 m2, druh pozemku ostatná plocha, parcelné číslo 5467/27 o výmere 401 m2, druh
pozemku ostatná plocha, parcelné číslo 5467/29 o výmere 44 m2, druh pozemku ostatná plocha evidované na LV
č. 4503, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastálne územie: Vinohrady, súpisová hodnota
200,00 EUR
v Bratislave dňa 4.10.2019
JUDr. Barbora Mularčíková, správca

K090424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bari Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Karásková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/398/2019 S1357
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/398/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Ján Bari, nar. 14.05.1975, trvale bytom Nám. Hraničiarov 2617/8B, 851 03 Bratislava (ďalej
len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/398/2019 zo dňa
03.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on
insolvency proceedings, as the trustee of the debtor Ján Bari, date of birth 14th. May 1975, residency at Nám.
Hraničiarov 2617/8B, 851 03 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution
of the District Court Bratislava I, No. 37OdK/398/2019 dated on 3th September 2019, the bankruptcy was declared
on the Debtor‘s estate.
JUDr. Oľga Karásková, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika,
značka správcu S 1357 (ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
JUDr. Oľga Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of
the trustee S 1357 (hereinafter referred to as the “bankruptcy administrator” or “trustee”), was appointed to the
function of Bankruptcy administrator.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 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 the Commercial Journal No. 189/2019 on
1th October 2019. Bankruptcy was declared on 2th 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 (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. §
199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of
the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial
Journal shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Oľga Karásková, správca,
so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter referred to as the „BRA”) the
creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration
of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: JUDr. Oľga
Karásková, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 03.10.2019.
The date 3th 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. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following link:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise or the
condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to Art. 54 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the
Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings.
JUDr. Oľga Karásková, správca
JUDr. Oľga Karásková, trustee

K090425
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Bihary
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava-Dúbravka -, 841 02 Bratislava-Dúbravka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Letkovský
Sídlo správcu:
Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/193/2019 S1378
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/193/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp.zn. 8OdK/193/2019 zo dňa 02.07.2019 bol JUDr. Marek Letkovský, so
sídlom kancelárie: Legionárska 1/C, 831 04 Bratislava, ustanovený za správcu dlžníka Rudolf Bihary, nar.
10.07.1968, trvalý pobyt: 841 02 Bratislava - Dúbravka.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz sa končí 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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Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje. V zmysle ustanovenia § 167v ods.
4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
JUDr. Marek Letkovský, správca

K090426
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fleming Events, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 100/A / 0, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 597 452
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 37K/7/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/7/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Pohľadávky
Por.
č.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Celková
suma
BIAS ENGINEERING LIMITED, 6 Spark Lane, Runcorn, Cheshire, Veľká
poplatok za tréning, fa
2331,67
Británia
č.2017121585
EUR
poplatok za tréning, fa č.
3173,83
ONCORD LIMITED, 401 NC Hwy 100, Ginsonville, Spojené štáty americké
18020133
EUR
poplatok za konferenciu, fa č. 1457,75
NEQUS BROKERS S.A., 171 Syngrou Ave., Nea Smyrni, Grécko
18020174
EUR
poplatok za konferenciu, fa č. 1454,18
Sanofi R&D, 1 Avenue Pierre Brossalette, Chilly Mazarin, Francúzsko
18030235
EUR
poplatok za tréning, fa č.
2689,83
OOO "Irkutsk Oil Company" (LLC), Bolshoi Liteinyi Prospect 4, Irkutsk, Rusko
18040387
EUR
poplatok za tréning, fa č.
1645,60
INA Industrija nafte d.d., Avenija Veceslava Holjevca 10, Chorvátsko
18040406
EUR
poplatok za tréning, fa č.
2689,83
Coty Inc., Marina 16 - 18, Barcelona, Španielsko
18070753
EUR
poplatok za konferenciu, fa č. 1724,25
Al Maha Insurance, P.O. Box 30710, Doha, Qatar
18080825
EUR
Actiam Debiteurenadministratie, Graadt van Roggenweg 250, Utrecht,
poplatok za konferenciu, fa č.
526,- EUR
Holandsko
18080888
Allergan Biologics Ltd., Estuary Commerce Park, Speke, Liverpool, Veľká
poplatok za tréning, fa č.
187,72 EUR
Británia
18080900
poplatok za tréning, fa č.
2699,51
Salini Impregilo S.p.A., via dei Missaglia 97, Milano, Taliansko
18090943
EUR
poplatok za tréning, fa č.
LLC MC-Development, Krylatskye Holmy30 bld 9, Moskva, Rusko
5227,- EUR
18101140
Saudi International Petrochemical Company (Sipchem), P. O. Box 12021,
poplatok za konferenciu, fa
1975,93
Jubail Industrial City, Saudská Arábia
č.18111203
EUR
Dlžník

Právny dôvod vzniku

V Bánovciach nad Bebravou, 07.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K090427
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BPC s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 047 593
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnota
230,- EUR
320,- EUR
145,- EUR
145,- EUR
265,- EUR
165,- EUR
270,- EUR
170,- EUR
50,- EUR
20,- EUR
270,- EUR
520,- EUR
200,- EUR
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomír Bugáň
Sídlo správcu:
Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8R/1/2019 S1238
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8R/1/2019
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

Preradenie súpisových zložiek majetku
Zo: všeobecnej podstaty
Do: oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa SHCK BA, s. r. o., so sídlom Blagoevova 28, 85101 Bratislava,
IČO: 51763052
Zabezpečená pohľadávka je evidovaná v konečnom zozname pohľadávok pod č. 18-20

a/ pozemky
číslo
parcely

druh
pozemku

1 1/1

1100/17

ZPaN

2 1/1

1100/18

ZPaN

3 1/1

1100/19

ZPaN

4 1/1

1100/20

ZPaN

5 1/1

1100/34

ZPaN

6 1/1

1100/35

ZPaN

7 1/1

1100/36

ZPaN

8 1/1

1100/37

ZPaN

9 1/1

1100/38

ZPaN

10 1/1

1100/39

ZPaN

11 1/1

1100/40

ZPaN

12 1/1

1100/41

ZPaN

13 1/1

1100/42

ZPaN

14 1/1

1100/43

ZPaN

15 1/1

1100/44

ZPaN

č.

spoluvlast.
podiel

výmera v číslo
listu obec
/
m2
vlastníctva/ register územie
Krupina/
792
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
2836
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
921
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
154
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
729
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
938
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
107
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
73
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
1
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
21
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
1
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
20
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
39
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
10
543/C
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
4
543/C
Čabradský

kat. súp.
hodnota

dátum
zápisu

dôvod zapísania §
67 ods. 1 ZKR

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A
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16 1/1

1098

TTP

13581

543/E

17 1/1

1099

OrP

6675

543/E

18 1/1

1102

OrP

2325

543/E

19 1/1

1104

OrP

1798

543/E

súpisné
číslo

popis stavby

20 1/1

192

Koncový sklad

21 1/1

193

Fermentor

22 1/1

194

Kongregačná
jednotka

Vrbovok
Krupina/
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
Vrbovok

Deň vydania: 10.10.2019

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

0,05 €

12.9.2019

A

b/ stavby

č.

spoluvlast.
podiel

parcela
na
číslo
listu obec
/
ktorej stavba
vlastníctva
územie
leží
Krupina/
1100/34
559
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
1100/35
559
Čabradský
Vrbovok
Krupina/
1100/42
559
Čabradský
Vrbovok

kat. súp.
hodnota

dátum
zápisu

dôvod zapísania §
67 ods. 1 ZKR

3 914,84 € 12.9.2019

A

3 914,84 € 12.9.2019

A

3 914,84 € 12.9.2019

A

c/ hnuteľné veci

č.

spoluvlast.
podiel

23 1/1
24 1/1
25 1/1
26 1/1
27 1/1
28 1/1
29 1/1
30 1/1
31 1/1
32 1/1

Umiestnenie obec / kat. súp.
územie
hodnota
Krupina/
Čabradský
technologická časť
30 520,98 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
potrubná a čerpacia technika
4 129,14 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
dávkovač pevných látok
3 525,54 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
Nnčasť +MaR+analýza plynu
0,00 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
kongregačná jednotka
18 997,98 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
núdzový horák
802,74 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
trafostanica, VN prípojka
3 585,24 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
sušička
1 107,54 €
Vrbovok
Krupina/
Čabradský
rotačná sušička
416,64 €
Vrbovok
teleskopický manipulátor MANITOU Krupina/
Čabradský
1 203,76 €
MLT 735 I20 LSU
Vrbovok
popis veci

dátum
zápisu

dôvod zapísania § 67
ods. 1 ZKR

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A

12.9.2019

A
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K090428
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ondriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 15, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/352/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/352/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka Roman Ondriš, nar. 22.05.1960, trvale bytom Eisnerova 15, 841 07
Bratislava, ktorý bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 21.08.2019, spis. zn.
37OdK/352/2019, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 182/2019 dňa 20.09.2019 oznamujem, že v zmysle
ust. § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu JUDr. Radoslav Hajdúch, na adrese Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, v pracovných dňoch v
pondelok až piatok vždy od 9:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod. Nahliadnutie do spisu je možné si
dohodnúť na mailovej adrese: judr.radoslav.hajuch@gmail.com.

V Bratislave, dňa 07.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090429
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ondriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 15, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/352/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/352/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Roman Ondriš, nar. 22.05.1960, trvale bytom Eisnerova 15, 841 07 Bratislava, Slovenská republika oznamujem,
že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 37OdK/352/2019 zo dňa 21.08.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 182/2019 zo dňa 20.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol
ustanovený JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Roman Ondriš, born 22.05.1960, res. Eisnerova 15, 841 07 Bratislava, Slovak Republic my duty
is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/352/2019 from 21.08.2019 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 182/2019 from 20.09.2019 proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously
appointed JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, Slovak Republic as the
trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
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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).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Bratislave/In Bratislava, 07.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca/trustee

K090430
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Ondriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 15, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/352/2019 S1441
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Okresný súd Bratislava I
37OdK/352/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu:
S1441, správca dlžníka Roman Ondriš, nar. 22.05.1960, trvale bytom Eisnerova 15, 841 07 Bratislava
týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK15 0200 0000 0029 0654 2112, účet je vedený vo VÚB, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

V zmysle ust. § 32 ods. 15 ZKR: „Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom
konkurzného konania."
V zmysle ust. § 32 ods. 16 ZKR: „Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom
nebola popretá, považuje za zistenú."
V zmysle ust. § 32 ods. 18 ZKR: „Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu
verejnej moci sa v určenom rozsahu považuje za zistenú."
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V Bratislave, dňa 07.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090431
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Zalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/392/2019 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/392/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze vyhláseného na majetok úpadcu Gertrúda Zalai, nar.
25.7.1972, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je
možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 23, 821 09 Bratislava v úradných hodinách.
Nahliadanie do správcovského spisu je možné vopred dohodnúť a žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov
podať na telefónnom čísle +421 2 50 244 452 alebo e-mailom juraj.gajdosik@gajdosik.net.
Bratislave, dňa 3.10.2019
JUDr. Juraj Gajdošík

K090432
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Zalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/392/2019 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/392/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Gertrúda Zalai, nar. 25.7.1972,
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, týmto v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005
Z.z. v platnom znení, oznamujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia
pohľadávky veriteľom :
Číslo účtu : 2928830449/1100, Tatra banka, a.s.
Výška kaucie : 350,00 EUR.
Variabilný symbol : číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
ŠS : IČO, prípadne dátum narodenia popierajúceho veriteľa.
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V Bratislave, dňa 3.10.2019
JUDr. Juraj Gajdošík

K090433
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gertrúda Zalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gajdošík
Sídlo správcu:
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/392/2019 S1382
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/392/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca v konkurze na majetok úpadcu Gertrúda Zalai, nar. 25.7.1972,
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava; týmto v súlade s ustanovením čl. 40 nariadenia Rady ES
č.1346/2000 zo dňa 29.05.2000, oznamuje všetkým známym veriteľom úpadcu, ktorí majú zvyčajné miesto
pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských krajinách, že na majetok úpadcu Gertrúda Zalai,
nar. 25.7.1972, Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, bol vyhlásený konkurz. Svoje nároky pohľadávky si môžu prihlásiť v zákonnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení.
V Bratislave, dňa 3.10.2019
JUDr. Juraj Gajdošík

K090434
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fleming Events, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajnorská 100/A / 0, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 597 452
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 37K/7/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/7/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Peter Zajac, správca konkurznej podstaty, týmto v zmysle § 28 ods. 3 ZKR oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok vedenom vo vyššie uvedenom konaní zapísal nižšie uvedené pohľadávky uplatnené prihláškami,
ktoré boli doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
veriteľ: Sociálna poisťovňa, 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava
suma prihlásenej pohľadávky: 2862,- EUR
veriteľ: TREĆI POTEZ d.o.o., Ulica Hrvatske Republike 29, Osijek 31 000, Chorvátsko
suma prihlásenej pohľadávky: 2443,94 EUR
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V Bánovciach nad Bebravou, 09.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K090435
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telson, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Gwerkovej 5 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 405 972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/55/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/55/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako ustanovený správca úpadcu Telson, s.r.o., so sídlom A. Gwerkovej 5, 851
04 Bratislava, IČO: 45 405 972 týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (5. poschodie), v úradných
hodinách správcu, t.j. počas pracovných dní od 9:00 - 12:00 hod. a od 13:00 do 16:00 hod., a to po
predchádzajúcom
dohodnutí
termínu
nahliadania
so
správcom
prostredníctvom
e-mailu:
office@insolvencygroup.sk.
V Bratislave, dňa 07.10.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

K090436
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Telson, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Gwerkovej 5 / 0, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 405 972
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/55/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/55/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES/ č. 1346/2000 z 29.
mája
2000
o
konkurznom
konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No. 1346/2000 of 29th May
2000 on insolvency proceedings.
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu Telson, s.r.o., so sídlom
A. Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava, IČO: 45 405 972 (ďalej len „úpadca"), oznamujeme, že uznesením Okresného
súdu Bratislava I, sp. zn.: 37K/55/2019, zo dňa 16.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the Telson, s.r.o., with registered seat on A. Gwerkovej 5, 851 04 Bratislava, Slovak republic, register
number (IČO): 45 405 972 (hereinafter only the Bankrupt"), our duty is to inform that with the resolution of the
District Court Bratislava I, No. 37K/55/2019 dated 16th of September 2019 bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 04.10.2019. Dňom
05.10.2019
bol
vyhlásený
konkurz
na
majetok
úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 4th of October 2019. Bankruptcy was declared
on 5th of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov (dálej len „ZKR")
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA") applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu
začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
1.The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
2. The claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA).
3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu - INSOLVENCY GROUP, k.s., správca, so sídlom
kancelárie Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZKR). Za
začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
3. The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - INSOLVENCY GROUP, k.s., trustee,
registered seat of the office on Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava, Slovak republic, whereby it must be
delivered to the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one
counterpart delivers the creditor the application to the court - Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovak republic (§ 28 sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
4. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy
(§
28
ods.
3
ZKR).
4. If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered claim. The right to
proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only from the gains put into the
schedule from the general property, whose aim to put together was published in the Commercial report after the
delivery of the application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
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5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods.
4
ZKR).
5. If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to
the trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§
28 sec. 4 BRA).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
6. Also the future claim or claim can be alleged by the application, whose establishment is bound to the fulfilment
of the condition (hereinafter only as "conditional claim"); the rights connected to the conditional claim is the
conditional creditor entitled to allege only then as he proves to the trustee the establishment of the conditional
claim (§ 28 sec. 5 BRA).
7. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie
práva
na
súde
(§
28
ods.
6
ZKR).
7. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
8. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
8. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
9. Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate
(§
28
ods.
8
ZKR).
9. If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right will not be
taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing over that,
what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against affected
property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this property (§
28 sec. 8 BRA).
10. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d)
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1
ZKR).
10. The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence
or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of
the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
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11. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
11. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
12. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka
vzniknúť
alebo
podmienka,
od
ktorej
závisí
vznik
pohľadávky
(§
29
ods.
3
ZKR).
12. In the application of conditional claim mušt be stated also the f ad on which basis the claim should arise or the
condition. from which the establishment ofthe claim depends ($ 29 sec. 3 BRA).
13. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí
podľa
právneho
dôvodu
vzniku
(§
29
ods.
4
ZKR).
13. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principál and fixtures. wherebv the fixtures
shall be divided in the application accordina to the legal reason ofthe establishment 29 sec. 4 BRA).
14. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky
určí
správca
s
odbornou
starostlivosťou
(§
29
ods.
5
ZKR).
14. The claim shall be alleaed in Euros. Ifthe claim is not alleged in Euros. the sum ofthe claim shall be stated bv
the trustee bv the conversion accordina to the exchange rate determined and oublished on the dav of bankruotcv
declaration bv the Eurooean Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleaed in currencv. whose
reference exchange rate is not stated or oublished bv the European Central Bank or bv the National Bank of
Slovakia, the sum ofthe claim shall be determined bv the trustee with professional čare 29 sec. 5 BRA).
15. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke
v
účtovníctve
neúčtuje
(§
29
ods.
6
ZKR).
15. To the claim shall be attached the documents. which prove the stated facts. The creditor. who is the
accountina unit. determines in the application a statement. if he accounts the claim in the accountancv. in which
extent. or possible reasons. whv he does not accounts the claim in the accountancv (8 29 sec. 6 BRA).
16. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky,
inak
sa
na
prihlášku
neprihliada
(§
29
ods.
7
ZKR).
16. To the application of non-monetarv claim mušt be attached an expert reoort determinina the sum of the nonmonetarv claim. otherwise the application willnotbe taken into consideration 16 29 sec. 7 BRA).
17. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom
vestníku
(§
29
ods.
8
ZKR).
17. The creditor. who does not háve the residence or seat or affiliation of the comoanv in the Slovák republic. is
obliaed to determine his reoresentative with residence or seat in the Slovák republic for deliverina and to
announce the determination ofthe reoresentative to the trustee. otherwise the documents will be delivered onlv bv
publishina them in the Commercial reoort (§29 sec. 8 BRA).
18. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť
(§
30
ods.
2
ZKR).
18. The submission. bv which the claim was alleaed. which will be alleaed in the bankruotcv bv an application.
cannot be correctednor amended Í8 30 sec. 2 BRA).
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 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

19. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť uvedené proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má
byť sudca vylúčený, a kedy sa účastník podávajúci námietku zaujatosti o dôvode vylúčenia dozvedel. Na podanie,
ktoré nespĺňa námietky zaujatosti sa neprihliadne; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 15a
ods.
3
Občianskeho
súdneho
poriadku).
19. The participant of the bankruotcv proceedinas has the riaht to alleae the obiection of bias towards the iudae to
the expiration ofthe oeriod for reaistration ofthe claims. who shall neaotiate the matter and to decide. i f in resoect
to his relation to the matter. to the participant or to the reoresentative can arise the doubts about their imoartialitv.
The court does not také into consideration later delivered obiections (197 sec. 6 BRA). In the obiection of bias
mušt be stated aaainst whom it is aimed. the reason. for which the iudae shall be excluded and when the
participant submittina the obiection iearnt about the reason ofexclusion. The submission. which does notfulfil the
obiections of bias will not be taken into consideration: in this čase the matter will not be submitted to the court (8
15a sec. 3 Civil orocess order).
20.Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája
2000.
20.This notice refers to the creditors who háve their domicile or reaistered seat in other EU member state than in
the Slovák Republic accordina to the Direction ofthe Eurooean Council No. 1346/2000 dated 29th Mav 2000.

V Bratislave, dňa 07.10.2019 / In Bratislava on 7th of October 2019,
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca / trustee

K090437
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Brindzíková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavný Dvor 897/14, 900 25 Chorvátsky Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1956
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6K/39/2014 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6K/39/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Správca týmto v súlade s ustanovením § 101 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov:
Sumár výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty určeného pre nezabezpečených veriteľov je
nasledovný:
Celková suma pohľadávok priradených do podstaty:
Celková suma výťažku všeobecnej podstaty:
Súdny poplatok 0,2% z rozvrhu výťažku:
Pohľadávky proti všeobecnej podstate:

77 211,46 €
15 628,00 €
31,00 €
13 700,46 €
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Celková suma konečného rozvrhu:

poradové
číslo
1
2-5
6
7-8
9
10

Názov veriteľa

1 896,54 €

Prihlásené a zistené celkové Pohľadávky priradené do
Prislúchajúca
suma
Podiel
pohľadávky
podstaty
konečný rozvrh

Union
zdravotná
poisťovňa a.s.
649,72 €
PROFI
CREDIT
Slovakia, s.r.o.
5 036,59 €
Slovenská
sporiteľňa,
a.s.
1 076,91 €
EOS KSI Slovensko,
s.r.o.
4 179,95 €
HOME
CREDIT
SLOVAKIA, a.s.
1 209,01 €
Všeobecná
úverová
banka, a.s.
65 059,28 €

649,72 €

0,84%

5 036,59 €

6,52%

1 076,91 €

1,39%

4 179,95 €

5,41%

1 209,01 €

1,57%

65 059,28 €

84,26%

pre

15,96 €
123,71 €
26,45 €
102,67 €
29,70 €
1 598,05 €

V Bratislave, 07.10.2019
KRIVANKON k.s.
S1704

K090438
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajonková Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krásnohorská 3118/10, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1973
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 74/B, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/159/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 2. kola verejného ponukového konania na speňaženie časti majetku dlžníka podľa §
167p ods. 1 ZKR
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 8OdK/159/2019 zo dňa 29. mája 2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku 109/2019 vydanom dňa 07.06.2019 pod č. K048581, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Darina
Pajonková, nar. 08.08.1973, Krásnohorská 3118/10, 851 05 Bratislava a súčasne bola do funkcie správcu
ustanovená spoločnosť KRIVANKON k.s., so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka
správcu S1704.

Správca týmto vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku Úpadcu, pričom
speňažovaný majetok tvorí nasledovný súbor hnuteľných vecí:

Majetok – mobilný telefón Samsung Note 3 - je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodnom vestníku č. 151/2019 dňa 07.08.2019, K068280 a vedený pod súpisovým číslom 1 podľa § 76
zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.“,
Majetok – notebook Toshiba - nefunkčný - je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v
Obchodnom vestníku č. 151/2019 dňa 07.08.2019, K068280 a vedený pod súpisovým číslom 2 podľa § 76
zákona č. 7/2005 Z. z. a v zmysle ustanovení § 38 písmeno d) vyhlášky č. 665/2005 Z. z.“,

(ďalej len ako „Majetok“).
Majetok sa nachádza u Úpadcu.

Správca vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:

Ponuka každého záujemcu musí byť doručená na adresu správcu KRIVANKON k. s. so sídlom Trnavská cesta
74/B, 821 02 Bratislava v zalepenej obálke s výrazným označením „ponukové konanie Darina Pajonková“
najneskôr do 10 dní od zverejnenia oznámenia o konaní príslušného kola ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
ponuku. Každý záujemca je povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na
účet Správcu, a to bezhotovostným platobným prevodom tak, aby uvedené finančné prostriedky boli pripísané na
účte Správcu najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Iný spôsob zloženia finančnej zábezpeky
ako bezhotovostným prevodom na účet Správcu bude znamenať vylúčenie tohto záujemcu z príslušného kola
verejného ponukového konania. Vylúčený bude aj záujemca, ktorého finančná zábezpeka alebo jej časť bude na
účet Správcu pripísaná až po skončení lehoty na predkladanie ponúk.

Ponukové konanie bude pokladané za neúspešné,
a. ak žiadny záujemca nepredloží v stanovenej lehote ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky (vrátane
ponúknutia ceny za Majetok predstavujúcej najmenej 70,- Eur)
alebo
b. ak záujemca, ktorý v ponukovom konaní predložil víťaznú ponuku spĺňajúcu predpísané podmienky, zmarí
toto ponukové konanie (viď nižšie),
alebo
c.

ak Správca zruší druhé kolo ponukového konania alebo odmietne všetky predložené ponuky (viď nižšie),

a to podľa toho, ktorá z podmienok uvedených pod písm. a), b) a c) bude splnená skôr.

Ponuka musí obsahovať:

1. Identifikačné údaje záujemcu: pri záujemcovi – fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu
trvalého bydliska, obchodné meno, miesto podnikania a IČO: a výpis z obchodného registra, resp.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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živnostenského registra, pokiaľ je daná osoba v takom registri zapísaná. Ak ide o fyzickú osobu
nepodnikateľa, predložiť identifikačné údaje. Pri záujemcovi právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO
a výpis z obchodného registra,
2. Označenie predmetu kúpy (stačí uviesť „Súbor hnuteľných vecí“ s odkazom na oznámenie o príslušnom
kole ponukového konania),
3. Návrh celkovej ceny ponúkanej za majetok,
4. Doklad o vykonaní bezhotovostného prevodu finančnej zábezpeky na účet Správcu: Tatra banka, a.s.,
IBAN : SK87 1100 000000 2920911244.

·
·

·
·

·
·

·
·

Správca si vyhradzuje právo toto verejné ponukové konanie kedykoľvek až do jeho skončenia zrušiť,
alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Zrušením tohto verejného
ponukového konania sa považujú predložené ponuky za odmietnuté.
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 škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
V prípade, že toto verejné ponukové konanie nebude pokladané za neúspešné, víťaznú ponuku
ponukového konania určí Správca.
Víťazný záujemca je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky
v Obchodnom vestníku, okrem prípadu, kedy oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok
z konkurznej podstaty podľa § 167r ZKR. V tom prípade Správca odmietne aj ponuku víťazného
záujemcu, ktorý nemá právo na náhradu škody ako ani nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho
participáciou na tomto konaní.
Zložená zábezpeka sa započíta do kúpnej ceny.
V prípade, že víťazný záujemca v lehote 20 dní od oznámenia víťaznej ponuky v Obchodnom vestníku
neuzatvorí kúpnu zmluvu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového
konania. Finančná zábezpeka v plnom rozsahu v takom prípade prepadá v prospech príslušnej podstaty.
To neplatí, ak oprávnená osoba využije svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r
ZKR. V tom prípade Správca vráti zloženú finančnú zábezpeku víťaznému záujemcovi v lehote 20 dní od
oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Neúspešnému záujemcovi (nie však záujemcovi uvedenému v predošlej odrážke) Správca vráti zloženú
finančnú zábezpeku v lehote 5 dní od oznámenia výsledku verejného ponukového konania v Obchodnom
vestníku.
Prevod vlastníctva Majetku na víťazného záujemcu sa uskutoční na základe kúpnej zmluvy, pričom
kupujúci nadobudne Majetok „ako stojí a leží“.

V Bratislave, dňa 07.10.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S1704

K090439
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bónová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mánesovo nám. 1232/5, 851 01 Bratislava - Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/209/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/209/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

V zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
(„ZKR“) správca týmto zverejňuje súpis majetku všeobecnej podstaty:
Súpisová zložka majetku č.1: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1306 o výmere 1438 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 825, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 287,60 m2
Súpisová hodnota: 143,80 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.2: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 2166/13 o výmere 5746 m2, parcela registra
„E“, druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 825, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 1149,20 m2
Súpisová hodnota: 574,60 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.3: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 2194/9 o výmere 5736 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 825, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 1147,20 m2
Súpisová hodnota: 573,60 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.4: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 602 o výmere 6437 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 1287,40 m2
Súpisová hodnota: 643,70 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.5: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1299 o výmere 1183 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 236,60 m2
Súpisová hodnota: 118,30 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.6: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/2 o výmere 118 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 23,60 m2
Súpisová hodnota: 11,80 €
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Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.7: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/4 o výmere 213 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 42,60 m2
Súpisová hodnota: 21,30 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.8: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1721 o výmere 1400 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1081, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 280 m2
Súpisová hodnota: 140 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.9: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/1 o výmere 78 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1974, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 15,60 m2
Súpisová hodnota: 7,80 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.10: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 1570/3 o výmere 145 m2, parcela registra „E“,
druh pozemku – trvalý trávny porast, zapísaný na LV č. 1974, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté
Moravce, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/5, výmera pripadajúca na daný podiel: 29 m2
Súpisová hodnota: 14,50 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR
Súpisová zložka majetku č.11: nehnuteľná vec – pozemok parc. č. 2125/11 o výmere 5787 m2, parcela registra
„E“, druh pozemku – orná pôda, zapísaný na LV č. 1954, k.ú. Slepčany, obec Slepčany, okres Zlaté Moravce,
spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/6, výmera pripadajúca na daný podiel: 964,50 m2
Súpisová hodnota: 482,25 €
Deň zápisu do súpisu majetku: 27.09.2019
Dôvod zápisu do súpisu majetku: § 167h ods.1 ZKR

Mgr. Edita Rieglová, správca
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K090440
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hýll Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Leváre 1037, 908 73 Veľké Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1983
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/254/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/254/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Hnuteľný majetok:
Deň
majetku
súpisu

zápisu Dôvod zapísania
Súpisová
do majetku
do Popis
Iné
hodnota v €
súpisu
Audi A4, ŠPZ: MA 500CB, VIN č.: Poruchy:
WAUZZZ8E96A119960, r.v.: 10.11.2005 Posilňovač bŕzd (vozidlo nebrzdí),
§ 167h ods. 1
07.10.2019
zozadu slabo búrané,
2 000 €
ZKR
Stav: značne opotrebované, najazdené: nefunguje automatické
cca 394 214 km.
zamykanie,nefunguje klimatizácia.
ŠKODA FELICIA ŠPZ: MA160EB, VIN č.: Poruchy: Výfuk deravý, prasknuté čelné sklo,
§ 167h ods. 1
07.10.2019
TMBEGF653V7616262, r.v.: 19.06.1997 nefunkčný
ukazovač
paliva
a počítadlo 200 €
ZKR
Stav: značne opotrebované
kilometrov, spojka prešmykuje.

V Bratislave, dňa 07.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K090441
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erik Kozel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé námestie 2873/22, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Jacko
Sídlo správcu:
Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/245/2019 S 1483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martin Jacko, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8A, 811 02 Bratislava, Slovenská republika, zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod značkou správcu S 1483, ktorý bol na
základe Uznesenia Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 8OdK/245/2019 zo dňa 15.07.2019 zverejneného
v Obchodnom vestníku č. 154/2019 dňa 12.08.2019, ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka, pána
Erika Kozela, trvale bytom Malé námestie 2873/22, 901 01, Malacky, Slovenská republika, dátum narodenia:
07.09.1984 („Dlžník“), týmto 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 oznamuje, že konkurz
sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
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Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka zrušuje.

V Bratislave, 07.10.2019

JUDr. Martin Jacko
správca Dlžníka

K090442
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Gálová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 22/4085, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.04.1966
Obchodné meno správcu:
BT Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 12, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/261/2019 S1753
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/261/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

BT Insolvency k.s., so sídlom kancelárie: Mariánska 12, 811 08 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Eva Gálová, nar. 2. apríla 1966, bytom Krížna 4085/22, 811 07 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok zapísal nasledovné pohľadávky, ktoré boli správcovi doručené dňa 7. októbra 2019 po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty.:

Veriteľ
Slovenská
Bratislave
Slovenská
2
Bratislave
1.

IČO
republika

-

Krajský

súd

republika

-

Krajský

súd

v

Celková
pohľadávky

Sídlo

Záhradnícka
Bratislava
v
Záhradnícka
00 251 759
Bratislava
00 251 759

10,

813

66

10,

813

66

suma

39,83 €
120,00 €

V Bratislave, dňa 7. októbra 2019

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

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

67

prihlásenej

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

K090443
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babajanyan Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaPetržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/378/2019 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/378/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu v Bratislave I zo dňa 23.08.2019, spis. 8OdK/378/2019, vyhlásil konajúci súd
konkurz na majetok dlžníka: Robert Babajanyan, nar. 30.08.1960, Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova
17, 852 12 Bratislava. Súdom ustanovený správca úpadcu JUDr. Tomáš Kozovský so sídlom Björnsonova 8,
811 05 Bratislava, značka správcu: S 467, oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Björnsonova 8, 811 05 Bratislava v úradných hodinách
v pracovných dňoch PO – PIA od 8,30 hod. do 11,30 hod. a od 13,00 hod. do 15,30 hod. na základe
predchádzajúceho telefonického: č.t. +421 2 5249 3831 alebo mailového: sekretariat@kozovsky.sk dohovoru.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K090444
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babajanyan Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaPetržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/378/2019 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/378/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.08.2019, spis. zn.:
8OdK/378/2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Robert Babajanyan, nar. 30.08.1960, Miestny úrad
Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Slovenská republika, zároveň ustanovil do funkcie správcu
JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika a súčasne vyzval veriteľov,
aby si prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovenská republika,
pričom 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.
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,
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d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty,
e) celková suma pohľadávky,
f) podpis.
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.
Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že aj veritelia, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo kryté vecným
právom, musia svoje pohľadávky prihlasovať.
Tlačivo prihlášky je možné si stiahnuť na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v sekcii
správcovia konkurznej podstaty, formuláre, formuláre pre konkurz a reštrukturalizáciu (www.justice.gov.sk).
JUDr. Tomáš Kozovský,
správca

Translation :
Let us inform you that by Resolution of the District Court Bratislava I of 23 August 2019, file no. 8OdK/378/2019
the court declared bankruptcy on the property of the debtor Robert Babajanyan, nar. 30.08.1960, Miestny úrad
Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Slovak Republic, and simultaneously appointed JUDr.
Tomáš Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovak Republic as the bankruptcy trustee, and
simultaneously called upon creditors to register their receivables within 45 days from the day of declaration of
bankruptcy.
Receivables that are not a “receivable against the bankruptcy estate“ (receivables against the bankruptcy estate
are receivables arising after declaration of bankruptcy) are exercised within bankruptcy proceedings by
registration. One counterpart of registration application shall be filed with the bankruptcy trustee as JUDr. Tomáš
Kozovský, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, Slovak Republic, one counterpart shall be filed with the District Court
Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak Republic, and shall be sent and delivered within the basic
registration period of 45 days from the day of declaration of bankruptcy. If a creditor delivers the registration
application to the trustee later, the application is considered valid, however, such a creditor has no voting right.
A registration application shall be filed via the prescribed form and shall contain essential features, otherwise it
shall not be accepted. The essential features of an application are as follows:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

name, surname and address, or business name and registered seat of the creditor,
name, surname and address, or business name and registered seat of the debtor in bankruptcy,
legal grounds of the receivable,
order of satisfaction of the receivable from the general estate,
total sum of the receivable,
signature.

A registration application shall be accompanied by documents proving the facts stated therein. A creditor that
maintains accountancy shall state whether the receivable is registered in accountancy and in what extent or the
reasons why the receivable is not registered in accountancy.
We would like to bring to your attention that creditors with priority receivables or receivables protected by
proprietary rights (rights in rem) have also the duty to register their receivables.
The application form template can be downloaded on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic
in the section Trustees in Bankruptcy, Forms, Forms for Bankruptcy and Restructuring.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Tomáš Kozovský
Trustee in Bankruptcy

K090445
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:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Gecler, nar. 09.12.1983, trvale bytom:
Jablonové 379, 900 54 Jablonové, 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, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a ktorý je zaradený do oddelenej podstaty.

• žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K090446
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Riegel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M., PhD.
Sídlo správcu:
Zámocká 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/192/2019_S1313
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/192/2019
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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konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
OZNAM O PREDAJI MAJETKU PODLIEHAJÚCEMU KONKURZU
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.07.2019, č. k.: 8OdK/192/2019-12, v právnej veci
navrhovateľa – dlžníka: Robert Riegel, dátum narodenia: 22.06.1974, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý
pobyt: Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava, zastúpeným: Centrom právnej pomoci, so sídlom: Námestie
Slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu, súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Robert Riegel, dátum narodenia: 22.06.1974, rodné číslo: XXXXXX/XXXX, trvalý pobyt:
Estónska 5202/28, 821 06 Bratislava (ďalej ako „dlžník“) a Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD. bola
ustanovená za správcu dlžníka.
Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „ZKR“), zverejňuje oznam o tom, že ponúka na predaj majetok podliehajúci
konkurzu zahrnutý do súpisu všeobecnej podstaty dlžníka. Súpis všeobecnej podstaty bol zverejnený v
Obchodnom vestníku č. 181/2019, deň vydania: 19.09.2019, nasledovne:
Číslo súpisovej zložky: 1
Popis: osobné motorové vozidlo
Kategória: M1
Značka: VOLKSWAGEN BORA 1J/BVAJMX01/SGFM62M001 VIN: WVWZZZ1JZ1W167649
VIN: WVWZZZ1JZ1W167649
Farba: Modrá metalíza
Dátum prvej evidencie: 20.04.2005
EČV: BA506RJ
Hodnota súpisovej zložky: 1.000.- Eur
Najnižšia možná ponúkaná kúpna cena: 300.- Eur
Dôvod zapísania do súpisu všeobecnej podstaty: preukázané vlastníctvo úpadcu
Sporný zápis: (ďalej ako „Ponúkaný majetok“)
Správca týmto podaná vyzýva všetkých záujemcov o kúpu Ponúkaného majetku, aby v lehote 30 dní odo dňa
zverejnenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku predložili správcovi ponuku na odkúpenie
Ponúkaného majetku. V zmysle ustanovenia § 167p ods. 1 ZKR správca bude prihliadať iba na tie ponuky, kde
bola záloha na celú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponuka.
Najnižšia možná ponúkaná kúpna cena musí byť vo výške 300. Eur.
Číslo účtu správcu na úhradu zálohy na kúpnu cenu je SK71 0900 0000 0006 3389 4016 vedený v Slovenská
sporiteľňa, a.s., poznámka pre prijímateľa: oznámenie záujemcu – záloha na kúpnu cenu.
Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe poštou alebo osobne v kancelárií správcu na adrese
Zámocká 14, 811 01 Bratislava. Cenová ponuka musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ“ spolu s uvedením spisovej značky správcovského spisu v tvare
„8OdK/192/2019_S1313“
Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada
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V Bratislave dňa 07.10.2019
Mgr. Milena Nosková, MBA, LL.M, PhD

K090447
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:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Michaela Voleková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Michal Gecler, nar. 09.12.1983, trvale bytom:
Jablonové 379, 900 54 Jablonové, občan SR 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, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený, a ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty.

• žiadny majetok

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu
doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.

JUDr. Michaela Voleková, správca

K090448
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babajanyan Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 BratislavaPetržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/378/2019 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/378/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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JUDr. Tomáš Kozovský, správca úpadcu: Robert Babajanyan, nar. 30.08.1960, Miestny úrad Bratislava –
Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v zmysle ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov týmto oznamuje bankový účet vedený v Československá obchodná banka, a.s., IBAN: SK86
7500 0000 0002 0274 8383, 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.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K090449
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bazelides
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súmračná 3257 / 3, 821 04 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1970
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Jarabinková 17563/2C, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/236/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/236/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
Advisors k.s., so sídlom kancelárie: Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, správca konkurznej podstaty dlžníka:
Ing. Martin Bazelides, nar. 22.04.1970, Súmračná 3257/3, 821 04 Bratislava, č. k. 37OdK/236/2019 týmto
v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") zostavuje súpis majetku všeobecnej
podstaty dlžníka:
Nehnuteľnosti zapísané v kat. územie: Čadca, obec Čadca, okres Čadca
Pozemky:
P. č. Číslo parcely
Druh pozemku
Výmera v m2 LV
Okres, Obec, Kat. územie
1
343
orná pôda
129
7071 Čadca, Čadca, Čadca
2
351
orná pôda
119
7071 Čadca, Čadca, Čadca
3
1023/1
orná pôda
821
7173 Čadca, Čadca, Čadca
4
10566/101
orná pôda
46382
9717 Čadca, Čadca, Čadca
5
10566/103
orná pôda
342524
9718 Čadca, Čadca, Čadca
6
10671
trvalý trávny porast
70
9746 Čadca, Čadca, Čadca
7
10680/3
orná pôda
10537
9747 Čadca, Čadca, Čadca
8
10680/5
orná pôda
203
9747 Čadca, Čadca, Čadca
9
10680/8
orná pôda
4409
9747 Čadca, Čadca, Čadca
10
10718/2
orná pôda
83
9761 Čadca, Čadca, Čadca
11
10762/1
orná pôda
5298
9769 Čadca, Čadca, Čadca
12
10762/2
orná pôda
70
9769 Čadca, Čadca, Čadca
13
10781
trvalý trávny porast
3691
9772 Čadca, Čadca, Čadca
14
10785
orná pôda
78
9773 Čadca, Čadca, Čadca
15
10846
trvalý trávny porast
137
9791 Čadca, Čadca, Čadca
16
10591
orná pôda
1221
12679 Čadca, Čadca, Čadca
17
10607
orná pôda
699
12679 Čadca, Čadca, Čadca

Spoluvl. podiel
1/18
1/18
1/168
9/1400
9/1400
1/96
3/560
3/560
3/560
1/48
3/560
3/560
3/560
1/24
1/96
1/12
1/12

Hodnota v €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
69,00 €
507,00 €
1,00 €
13,00 €
1,00 €
6,00 €
1,00 €
7,00 €
1,00 €
5,00 €
1,00 €
1,00 €
24,00 €
14,00 €
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18
10646
19
10712
20
10723
21
10566/102
22
10680/7
23
10680/1
24
10680/4
25
10808
26
1023/3
27
1023/4
28
1023/5
29
1023/6
Súpisová hodnota

·
·

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

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

Konkurzy a reštrukturalizácie
2178
405
410
8179
4312
20667
210
2451
536
261
501
236

12679
12679
12679
12890
12911
13901
13901
14100
14508
14508
14508
14508

Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca
Čadca, Čadca, Čadca

Deň vydania: 10.10.2019
1/12
1/12
1/12
9/1400
3/560
3/560
3/560
1/12
1/168
1/168
1/168
1/168

42,00 €
8,00 €
8,00 €
13,00 €
6,00 €
26,00 €
1,00 €
47,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
812,00 €

Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 07.10.2019
Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §167j ods. 1 ZKR

Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K090450
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jiří Kvasnička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1980
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/413/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/413/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Ing. Jiří Kvasnička, nar. 19.09.1980, bytom L.
Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese: Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 3. posch., a to v úradných hodinách počas
pracovných dní:
Pondelok až Štvrtok: od 08:00 do 11:30 a od 13:00 do 15:30
Piatok: od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00

Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné podávať písomne na info@konkurzna.sk alebo na tel.: 0903 898 794 .

V Bratislave, dňa 07.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
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K090451
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Jiří Kvasnička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1980
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/413/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/413/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca úpadcu: Ing. Jiří Kvasnička, nar.
19.09.1980, bytom L. Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok (ďalej len „Úpadca“) oznamujeme, že na majetok
Úpadcu bol Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 05.09.2019, sp. zn. 37OdK/413/2019, uverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 192/2019 zo dňa 04.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Úpadcu bola ustanovená
spoločnosť: Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s. so sídlom kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava,
značka správcu: S1784 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
bankrupt Ing. Jiří Kvasnička, born: 19.09.1980, residency at L. Novomeského 2697/11, 902 01 Pezinok, our
duty is to inform you, that the District Court in Bratislava I. dated 05.09.2019, No. 37OdK/413/2019, and
promulgated in the Commercial bulletin No. 192/2019 from 04.10.2019 proclaimed bankruptcy of the
bankrupt and simultaneously appointed Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., with its
registered seat of office Dunajská 4, 811 08 Bratislava as the trustee of the bankrupt.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou [(§ 28 ods. 1 č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]. V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a ods. 1 písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form [(§ 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and
Restructuring Act (hereinafter referred to as “the BRA”)]. During the bankruptcy, claims listed in § 166a
sec. 1 let. a), b) a c) of the 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.
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.
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

75

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZKR).
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10 of the 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 of the BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2 of the BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom
kancelárie Dunajská 4, 811 08 Bratislava, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote
do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee - Bratislavská konkurzná a
reštrukturalizačná, k.s., with its registered seat of office Dunajská 4, 811 08 Bratislava, 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. 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 of the BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
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hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do
zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l
ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration,
but the creditor cannot exercise the right to vote. The right to proportional satisfaction of the creditor
shall not be touched. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the
Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 of the 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 the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 of the BRA).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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).
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the
explanatory notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the
Slovak Republic no. 665/2005 Coll., which implements certain provisions of the Bankruptcy and
Restructuring Act, as amended by Decree no. 25/2017 Coll. (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. 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 of the 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 of the BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. of
the 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 of the 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 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 of 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 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 of the 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 of the 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.

Bratislava, 07.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., trustee

K090452
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haninová Alžbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 40/5178, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Aksamit
Sídlo správcu:
Michalská 14, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/403/2019 S 1659
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/403/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Martin Aksamit, konkurzný správca majetku dlžníka: Alžbeta Haninová, bytom Stavbárska č. 5178/40, 821
07 Bratislava, nar. 22.02.1968, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Michalská č. 14, 811 01 Bratislava a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00
do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod. Termín je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: +421 911 833 868 alebo
e-mailom na aksamit@aksamit.sk, poštou alebo prostredníctvom elektronickej schránky podľa osobitného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predpisu.
Ďalej správca konkurznej podstaty oznamuje, že kauciu podľa § 167l odsek 5 a § 32 odsek 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii je možné zložiť na bankový účet vedený vo v mBank S.A., pobočka
zahraničnej banky, IBAN: SK27 8360 5207 0042 0572 9856, s variabilným symbolom čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 07. októbra 2019
JUDr. Martin Aksamit
správca

K090453
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vavrušek Branislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Markova 1045 / 5, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kozovský
Sídlo správcu:
Björnsonova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/265/2019 S467
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/265/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Tomáš Kozovský, správca, so sídlom Björnsonova 8, 811 05 Bratislava, úpadcu: Bc. Branislav Vavrušek,
nar. 24.02.1980, Markova 1045/5, 851 01 Bratislava, zistil počas svojej funkcie správcu, zo zoznamu majetku
dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení dlžníka, vyjadrení iných osôb, ako
i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle §166i ZKR, že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal
konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej podstaty. Potom ako správca zistil podľa § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu (ust. §167t ods. 1 ZKR) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka sa končí.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Tomáš Kozovský, správca

K090454
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tirpák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 1625 / 4, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1966
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/411/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/411/2019
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 Bratislava I, zo dňa 03.09.2019, sp. zn. 37OdK/411/2019, bol na majetok dlžníka:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Miroslav Tirpák, nar. 05.04.1966, bytom: Dúhová 1625/4, 900 26 Slovenský Grob (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. 193/2019, deň vydania: 07.10.2019.

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
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.

Bratislava dňa 07.10.2019

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K090455
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Grösslingova 33, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Bašnák
Sídlo správcu:
Černyševského 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/11/2019 S1451
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/11/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Juraj Bašnák, so sídlom kancelárie Černyševského 10, 851 01 Bratislava , značka správcu: S 1451,
správca úpadcu Martin Kováč, nar. 01.01.1970, bytom Grösslingova 33, Bratislava, t. č. v ÚVV a ÚVTOS Banská
Bystrica, Komenského 477/7, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle ustanovenia § 34 odst. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií („ZKR“), zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať
dňa 21.11.2019 o 10:00 hodine
v sídle kancelárie správcu : Černyševského 10, 851 01 Bratislava, na 1. poschodí.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Program schôdze:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle ust. § 36 ZKR
5. Rôzne, Záver
Prezentácia účastníkov sa uskutoční od 09:30 hod. . Zástupca veriteľa alebo veriteľ je povinný predložiť pri
prezentácii doklad totožnosti, právnické osoby aj originál alebo úradne osvedčenú kópiu výpisu z Obchodného
registra nie staršiu ako 3 mesiace. Zástupcovia veriteľov sa preukážu aj plnomocenstvom, resp. poverením na
zastupovanie a dokladom totožnosti .
JUDr. Juraj Bašnák, správca

K090456
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tirpák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 1625 / 4, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1966
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/411/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/411/2019
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 Bratislava I, zo dňa 03.09.2019, sp. zn. 37OdK/411/2019, bol na majetok dlžníka:
Ing. Miroslav Tirpák, nar. 05.04.1966, bytom: Dúhová 1625/4, 900 26 Slovenský Grob (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. 193/2019, deň vydania: 07.10.2019.

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: Zelená 2, 811 01
Bratislava v pracovných dňoch od 9.00 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 aj na e-mailovú adresu:
kre@akap.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle: 045/5323918.

Bratislava dňa 07.10.2019

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

81

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

K090457
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tirpák Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dúhová 1625 / 4, 900 26 Slovenský Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1966
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/411/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/411/2019
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“
„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“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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„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 Ing. Miroslav Tirpák, nar. 05.04.1966, bytom: Dúhová 1625/4, 900 26 Slovenský Grob (ďalej
v texte aj dlžník“), oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 03.09.2019, sp. zn.
37OdK/411/2019, 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 Ing. Miroslav Tirpák, date of birth: 05.04.1966, domicile: Dúhová
1625/4, 900 26 Slovenský Grob, Slovak republic, hereinafter referred to as ,,the Bankrupt“, our duty is to
inform that with the resolution of the District Court Bratislava I, dated 03.09.2019, No. bankruptcy
37OdK/411/2019, declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 193/2019, deň
vydania 07.10.2019. Dňom 08.10.2019bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Bratislava I was published in Commercial Bulletin no. OV 193/2019, on date
of issue 07.10.2019. Bankruptcy was declared on 08.10.2019.
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.

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.

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)

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)

Vzor
tlačiva
prihlášky
je
k
dispozícii
na
internetovej
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do? init=true

stránke

www.justice.gov.sk.

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

For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.

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

The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.

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

The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.

K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)

The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)

A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
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Bratislava 07.10.2019
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K090458
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš MAZUR
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 820 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Monika MARTONOVÁ
Sídlo správcu:
Družstevná 2, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 6OdK/45/2017 S1325
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
6OdK/45/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Poradové číslo súpisovej zložky majetku: 1.
Typ súpisovej položky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA
Deň zaradenia/deň zápisu: 02.10.2019/02.10.2019
Dlžník: BENCONT COLLECTION, a.s. so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava – Nové Mesto (právny
nástupca zaniknutej spoločnosti PRO CIVITAS s.r.o. )
Právny dôvod vzniku pohľadávky: určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy a o ochrane spotrebiteľa
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.979,85 EUR
Poznámka: súdny spor o určenie neplatnosti dohody o zrážkach zo mzdy a o ochrane spotrebiteľa, vedený
na OS BA II pod sp. zn. 58C/239/2015.

K090459
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Heyder Eduard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slnečná 1449 / 2, 900 81 Šenkvice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1956
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/37/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/37/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

MS Alpex k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu Ing.
Eduard Heyder, nar. 18.11.1956, trvale bytom Slnečná 1449/2, 900 81 Šenkvice, spisová značka 37OdK/37/2019
počas svojej funkcie správcu zistil:
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 26.07.2018, priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 17.07.2018, ktorý dlžník vlastnil v posledných 3 rokoch,
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice zo stretnutia s dlžníkom zo dňa 06.03.2019, v ktorej dlžník po poučení opakovane potvrdil
svoje predchádzajúce vyhlásenia,
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zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

že dlžník nie je vlastníkom žiadneho speňažiteľného majetku. Na základe vyššie uvedených skutočností správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR).
Z uvedených dôvodov správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Eduard Heyder,
nar. 18.11.1956, trvale bytom Slnečná 1449/2, 900 81 Šenkvice, spisová značka 37OdK/37/2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ing. Eduard Heyder, nar. 18.11.1956, trvale bytom
Slnečná 1449/2, 900 81 Šenkvice, spisová značka 37OdK/37/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Bratislave, dňa 07.10.2019
MS Alpex, k.s.
Správca S1859

K090460
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baláž Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava 1
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/35/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca úpadcu v konkurze 37OdK/35/2019 v súlade s ust. §28 ods. 3 ZKR týmto oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok bola zapísaná pohľadávka nezabezpečeného veriteľa prihlásená po základnej prihlasovacej lehote a
to pohľadávka:
veriteľa č. 10 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36 644 030, sídlo: Partizánska
cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, ako pohľadávka por.č. 2 v celkovej sume 51,07 Eur.
JUDr. Eva Vodová, správca
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K090461
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čermáková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1968
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/399/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/399/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako konkurzný správca úpadcu: Edita
Čermáková, nar. 04.10.1968, trvale bytom Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň, Slovenská republika (ďalej len „
Úpadca “), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 27.08.2019, č. k.
8OdK/399/2019 (ďalej len „Uznesenie“), zverejneným v Obchodnom vestníku 01.10.2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok Úpadcu a za správcu ustanovil MS Alpex, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 May.15th. 2015, as the insolvency liquidator of
the debtor: Edita Čermáková, born 04.10.1968, permanent address Slané Pozemky 509, 903 01 Tureň, Slovak
republic (hereinafter the “Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I,
proc. no: 8OdK/399/2019 dated as of August 27th, 2019, made public on October 1th 2019, the bankruptcy
procedure was declared on the Debtor’s estate and the insolvency liquidator MS Alpex, k.s. was appointed.
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 (t.j. odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku)
prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V
prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku
pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a
príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku
vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka
sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní
prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo
dňa 20. 5. 2015 o insolvenčnom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure (date of the declaration is the first day after the declaration has been made public in a Commerce
Report), in one counterpart to the insolvency liquidator ́s office. The application must be lodged on the prescribed
form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm
and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim
from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfilment of certain
conditions lodge their claims in the same way. They also state, in the registration form, the condition on which the
claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to
provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named
as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim, have to be enclosed to the
application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating
whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not in the account books.
In case the creditor does not have a seat, 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
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expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the usual residence, domicile or registered
Office in another EU Member State than the Slovak republic must proceed according the Council Regulation (EC)
No. 2015/848 on insolvency proceedings.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané, sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that does not fulfil the requirements stated by the law or is not signed, will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor will not be entitled to exercise the voting rights and other rights related to a lodged claim. Not lodged
security rights become extinct after the application period elapses. The insolvency liquidator does not have the
duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or incomplete lodgement of claim. Application form
may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the
European Union than in the Slovak Republic.
V
In Bratislava, 07.10.2019

Bratislave

dňa

07.10.2019

MS Alpex, k.s. správca
MS Alpex, k.s. insolvency liquidator

K090462
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: René Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Súmračná 3260/21, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/31/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/31/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca úpadcu René Kollár, nar.: 10.05.1993, trvale bytom Súmračná 3260/21, 821
02 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle ust. § 167q ods. 3 v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v III. kole ponukového konania na predaj nasledovný majetok
vo vlastníctve Úpadcu:
Typ súpisnej položky majetku: INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA
Popis: obchodný podiel – 100 %

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodné meno: DANMAR TRACTORS, s.r.o.
Sídlo: Bratská 1741/10
IČO: 45 681 759
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66837/B
Súpisová hodnota majetku: 7.000,- Eur
III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku do 14:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100,- EUR, pričom záloha musí byť
pripísaná v prospech účtu Úpadcu najneskôr v deň, 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 Úpadcu;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii správcu na adrese: Námestie M. Benku 9, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie podmienok možno e-mailom na adrese: judr.radoslav.hajduch@gmail.com.
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:
JUDr. Radoslav Hajdúch, Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava s označením: “Ponukové konanie
KONKURZ 37OdK/31/2019 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 07.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090463
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Takács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/402/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/402/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
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Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Martin Takács, nar. 22.07.1968, Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava Staré Mesto, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/402/2019, 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: antonic@spravca.eu.
Ing. Tomáš Antonič, správca

K090464
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Takács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/402/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Martin Takács, nar. 22.07.1968, Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava Staré Mesto, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/402/2019, týmto
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia
pohľadávky. Číslo bankového účtu je: SK38 1100 0000 0026 1054 6755 vedený v Tatra banka, a.s.

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a. bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na účet správcu v banke alebo pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo
výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Ing. Tomáš Antonič, správca

K090465
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Takács
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/402/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/402/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Martin Takács, nar. 22.07.1968, Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava - Staré Mesto
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/402/2019 zo dňa
03.09.2019, uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 190/2019 zo dňa 02.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
úpadcu bol ustanovený Ing. Tomáš Antonič.
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 Martin Takács, born on 22 July 1968,
permanent address Krížna 4090/30, 811 07 Bratislava – Staré Mesto, our duty is to inform you that with the
Resolution from the 3th September 2019, No. 37OdK/402/2019 promulgated in the Commercial bulletin No.
190/2019 on 2nd October 2019 has District Court Bratislava I proclaimed bankruptcy of the bankrupt and
simultaneously appointed Ing. Tomáš Antonič as the trustee in bankruptcy.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Business Journal, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following
the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. (§ 167a
sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
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ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
Ing. Tomáš Antonič, správca / trustee

K090466
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Balašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ BA-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/393/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/393/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Vodová, so sídlom kancelárie: Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, správca úpadcu Stanislava Balašková,
nar. 21.04.1970, trvale bytom Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, v konkurze
vyhlásenom uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 8OdK/393/2019-12, zo dňa 27.08.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019, oznamujem, že do správcovského spisu sp. zn.
8OdK/393/2019 S180 možno nahliadnuť v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň od 10:00 hod do 15:00
hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese kancelárie správcu, alebo emailom na adrese: vodova@akvodova.sk, alebo telefonicky na tel.č.: +421905400989.
JUDr. Eva Vodová, správca

K090467
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Balašková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ BA-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/393/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/393/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny Пoкaнa зa npeдявяване на вземане.
Cpoкoвe, които тpятбва дa ce cпaщзват. Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.
Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vrær opmærksom på
fristerne. Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten! Nóude esitamise kutse.
Järgitavad tähtajad. Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Περιορίζει που πρέπει να τηρούνται. 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. Uzaicinãjums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro.
Kvietimas pateikti reikalavirmą. Privalomieji terminai. Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők.
Stedina għal preżzentazzjoni 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. lnvitaţie de înregistrare a cererii de admitere a creanţei. 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 s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848, zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Stanislava Balašková,
nar. 21.04.1970, trvale bytom Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava (ďalej len
"úpadca"), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I č.k. 8OdK/393/2019-12, zo dňa
27.08.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848, dated 20th May 2015, as the trustee of
bankrupt of the debtor: Stanislava Balašková, born 21.April 1970, domiciled Miestny úrad Bratislava – Petržalka,
Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava, Slovak Republic (hereinafter referred to as "debtor") our duty is to inform you that
with the resolution of the District Court Bratislava, no. 8OdK/393/2019-12, dated 27th Aug. 2019, bankruptcy
procedure was declared on the debtor’s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku číslo č. 189/2019 dňa
01.10.2019, pod číslom oznámenia K087189. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published on 01th Oct. 2019 in the Commercial Journal no.
189/2019, under no. K087189. The bankruptcy procedure was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia úpadcu sú povinní
v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na
adresu: JUDr. Eva Vodová, Wilsonova 4, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, ak veriteľ doručí prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo (§167l ods. 3 ZKR). 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 (§29 ods. 1 ZKR); 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 K prihláške
sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (29 ods. 8
ZKR).
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 in one copy to the trustee in bankruptcy to the address JUDr. Eva Vodová, Wilsonova 4, 811 07
Bratislava, Slovak Republic, if the claim is lodged after the basic 45 days lodging period, the claim is considered
as lodged but creditor does not have voting rights (§167l sec.3 BRA). The registration has to provide information
about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal
cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt’s general estate (§29 sec.1 BRA); 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 website www.justice.gov.sk. 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 and to announce the determination of the reprezentative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial Journal (§29 sec.8 BRA).
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a, ods. 1 písm. a) - c) ZKR. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky.
In bankruptcy, the application is filde with the receivables mentioned in § 166a, sec. 1, let. a) – b) of the BRA.
Appling in bankruptcy with the application may also by undoing the intact claim.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený prihlásiť sa, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a 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 trustee in bankruptcy without undue
delay of the secured creditor of the housing loan in writing (§167l 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 (§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
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 (§167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
duhu 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 oddĺženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
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). If the secured recelvable
does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim
only from the subject of the security right, except that the deferral has been canceled for the debtor´s dishonest
intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
atherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor´s property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§29 sec.
9 and 10 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§30 sec.2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň 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 ani 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 axchange 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 acounts the claim in the accountancy (§29
sic. 6 BRA).
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states
of the European Union than in the Slovak Republic.
JUDr. Eva Vodová, konkurzný správca úpadcu Stanislava Balašková
JUDr. Eva Vodová, bankruptcy trustee debtor Stanislava Balašková

K090468
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Meszároš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ambroseho 2468 / 3, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohumír Bláha
Sídlo správcu:
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/256/2019 S105
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/256/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Podľa § 167j ods. 1 ZKR správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty. Do súpisu konkurznej podstaty
nebol zapísaný žiaden majetok, nakoľko doposiaľ správca žiaden majetok postupom uvedeným v ustanovení §
166i odst. 1 ZKR nezistil. Správca zisťoval majetok najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií
poskytnutých dlžníkom, prípadne veriteľmi a inými osobami. 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 nákladov konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.

K090469
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čapucha Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pezinok -, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1979
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Čajakova 13, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/233/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/233/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Juraj Čapucha, nar. 13. 06. 1979, trvale bytom Radničné námestie –
Mestský úrad Pezinok 44/7, 902 01 Pezinok, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, kancelária
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, týmto v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ku dňu 07.10.2019 nebol zistený žiadny
majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K090470
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beata Salayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Čulena 5666/3A, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1969
Obchodné meno správcu:
KONRES k.s.
Sídlo správcu:
Štefánikova 8, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/338/2018 S 1651
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/338/2018
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

KONRES k.s., správca úpadcu: Beata Salayová, rod. Blažičková, nar. 22.06.1969, tr. bytom: Štefana Čulena
5666/3A, 901 01 Malacky, zverejňuje súpis oddelenej podstaty veriteľa Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft, Europaplatz 1A, A – 4020 Linz, Rakúska republika, FN 135291h:
1.
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok,
par. reg. „C" č. 4335/1, druh pozemku: záhrada, výmera 308 m2, LV č. 1646, katastrálne územie: Malacky, obec:
Malacky, okres: Malacky, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 20.000,- €.
2.
Typ súpisovej zložky majetku: pozemok,
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par. reg. „C" č. 4335/2, druh pozemku: zastavená plocha a nádvorie, výmera 154 m2, LV č. 1646, katastrálne
územie: Malacky, obec: Malacky, okres: Malacky, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 10.000,€.
3. Typ súpisovej zložky majetku: rodinný dom,
súp. č. 5666, postavený na par. reg. „C" č. 4335/2, LV č. 1646, katastrálne územie: Malacky, obec: Malacky,
okres: Malacky, spoluvlastnícky podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 110.000,- €.

KONRES k.s., správca

K090471
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurkovič Dalibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Hraničiarov 1622 / 14, 851 03 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/235/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/235/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Podľa § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis majetku. Správca
oznamuje, že v uvedenej lehote nezistil žiadny majetok dlžníka/úpadcu.
V Bratislave 7.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K090472
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vakulová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 2522/21, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alena Kaplanová
Sídlo správcu:
Nám.1.mája 14, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/274/2019 S422
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/274/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie správcu

Správca v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka Eva Vakulová, nar. 01.01.1963, bytom Nitrianska 2522/21, 920 01 Hlohovec, Okresným súdom Trnava č.
k. 28OdK/142/2019 sa končí.
Dôvod: konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

K090473
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Doc. PhDr. Jozef Ravasz, PhD.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 5059/57, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1949
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/287/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/287/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Doc. PhDr. Jozef
Ravasz, PhD., narodený: 23. 11. 1949, trvale bytom: Kračanská cesta 5059/57, 929 01 Dunajská Streda.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K090474
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matejovič Alojz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Františkánska 7403 / 3, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/150/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/150/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka Alojz Matejovič, narodený 13.5.1987, trvale bytom Ulica
Františkánska 7403/3, 917 01 Trnava, spisová značka 28OdK/150/2019 správca konkurznej podstaty Ing. Lucia
Sandtner, PhD, so sídlom kancelárie Sadová 3/A, 905 01 Senica , týmto oznamuje, že predmetný konkurz končí v
zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“), z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Počas celého konkurzu
správca zabezpečoval zistenie majetku podliehajúceho konkurzu; pri jeho zisťovaní vychádzal najmä zo zoznamu
majetku predloženého úpadcov, z vyjadrení úpadcu a iných osôb, vykonal aj vlastné šetrenia za súčinnosti osôb a
orgánov povinných poskytnúť mu potrebnú súčinnosť. Správca zistil, že úpadca nevlastní žiadny majetok tvoriaci
všeobecnú ani oddelenú podstatu. Rovnako sa správca nedozvedel ani o žiadnom novom majetku dlžníka, na
základe čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku. Poučenie: V zmysle § 167v ods. 1 ZKR,
oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4 ZKR, zrušením konkurzu zaniká
funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR.
Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne
niektorému z dedičov dlžníka.
Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K090475
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lelkes Tamás
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kračanská cesta 1233 / 22, 929 01 Dunajská Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/247/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/247/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD, správca konkurznej podstaty dlžníka Tamás Lelkes, narodený 1.1.1984, trvale bytom
Kračanská cesta 1233/22, 929 01 Dunajská Streda, spisová značka: 25OdK/247/2019, zverejňuje v súlade s §
167j ZKR súpis všeobecnej podstaty. V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konjurznej podstaty

K090476
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Varga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Saliby 521, 925 02 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.06.1969
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/249/2019 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/249/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata
Súpisová zložka majetku č. 1
hnuteľná vec
popis
Skúter Jinlun
stav opotrebovanosti
primeraný veku, rok výroby 2007
spoluvlastnícky
podiel
1/1
úpadcu
hodnota
zapisovaného
250,00 EUR
majetku v EUR
deň zapísania majetku
07.10.2019
majetok, vo vlastníctve dlžníka, zistený správcom, ktorý bol v súlade s ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
dôvod zapísania majetku
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepisov zapísaný do súpisu majetku
deň vylúčenia majetku zo
súpisu

LexCreditor k.s.
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K090477
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovácsová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 373, 925 32 Veľká Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/254/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/254/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD, správca konkurznej podstaty dlžníka Jana Kovácsová,narodená 14.11.1957, trvale
bytom Bratislavská 373, 925 32 Veľká Mača, spisová značka 25OdK/254/2019, zverejňuje v súlade s § 167j ZKR
súpis všeobecnej podstaty. V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca knkurznej podstaty

K090478
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Huseini
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 904/67, 922 41 Drahovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/194/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/194/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Štefan Dostál, správca konkurznej podstaty úpadcu : Andrea Huseini, nar. 20.02.1992, trvale bytom
Hlavná 904/67, 922 41 Drahovce, týmto v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehote boli doručené do
kancelárie správcu prihlášky veriteľov :
1/ Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 2904,24€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 3.
2/ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 1271,31€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 4.
3/ Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518
Celková prihlásená suma pohľadávok vrátane príslušenstva: pod por. č. 1: 562,44€, poradie pohľadávky: Iná
pohľadávka; uvedená pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod por.č. 5.
JUDr. Štefan Dostál, správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090479
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboš Šimon
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 758/1, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marián Jelinek
Sídlo správcu:
Čilistovská 12, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/248/2019 S1353
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/248/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Marián Jelinek, Čilistovská 12, 931 01 Šamorín, správca dlžníka Ľuboš Šimon, nar. 29.09.1971, trvale bytom
Továrenská 758/1, 908 01 Kúty, týmto podľa 167v odsek 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, konkurz na majetok
dlžníka Ľuboš Šimon, nar. 29.09.1971, trvale bytom Továrenská 758/1, 908 01 Kúty, sa končí zrušením konkurzu.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu podľa 167v odsek 4 vyššie cit. zákona.
V
Ing. Marián Jelinek, správca

Šamoríne,

dňa

7.10.2019

K090480
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nedoba Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova (Mestský úrad) 1408/56, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Nováková
Sídlo správcu:
Z.Kodálya 769/29, 924 27 Galanta
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/251/2019 S1221
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/251/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie: Z. Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, ako správca dlžníka: Ing.
Robert Nedoba, nar. 20.06.1966, adresa na doručovanie: Štefánikova č. 1408/56 – Mestský úrad Senica,
905 01 Senica týmto oznamuje, že preskúmaním pomerov dlžníka nezistila žiadny majetok podliehajúci
konkurzu.
V Galante, dňa 01.10.2019
JUDr. Viera Nováková, správca

K090481
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Naděžda Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marka Čulena 1607/5, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/566/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/566/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 07.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Naděžda Lacková, rod. Cicková, nar. 23.04.1960, trvale bytom Marka Čulena 1607/5,
972 51 Handlová.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K090482
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marta Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladce 0, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/597/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/597/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 07.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka Marta Bartošová, nar. 05.10.1968, trvale bytom 018 63 Ladce.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K090483
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Budjač
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 176, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/617/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/617/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis majetku všeobecnej podstaty zapísaný ku dňu 07.10.2019 v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) ZKR.
Správca do dnešného dňa, v zmysle plnenia svojich povinností, nezistil žiaden majetok, ktorý by mal byť zapísaný
do súpisu majetku.
Správca bude pokračovať v plnení svojich povinností v zmysle zákona a ďalej vykonávať úkony potrebné pre
zistenie majetku dlžníka : Lukáš Budjač, nar. 22.10.1987, trvale bytom 018 57 Mikušovce 176
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K090484
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicková Wattová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P. O. Hviezdoslava 216/13, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/601/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/601/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Peter Zajac, zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1706, so sídlom kancelárie
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou, ako konkurzný správca dlžníka: Mária Cicková Wattová,
nar. 30.08.1972, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 216/13A, 914 01 Trenčianska Teplá (ďalej len "Dlžník"), v
konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trenčín pod spisovou značkou
38OdK/601/2019, v nadväznosti na ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení ("ZKR") v spojení s § 37 a
nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z. z. v platnom znení, po preskúmaní pomerov Dlžníka v rozsahu podľa §166i ods. 1
ZKR (časovo nenáročné šetrenie s nepatrnými nákladmi) zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
Správca Dlžníka ďalej upovedomuje, že v zmysle ustanovenia §166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné
šetrenia ohľadom majetku dlžníka len v tom prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu
na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie správca vykoná na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou
veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade, ak majú podnety na iné šetrenia ohľadne majetku
Dlžníka, oznámili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy týchto šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku.
Bánovce nad Bebravou, 07.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

K090485
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maťo Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza -, 972 51 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/467/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/467/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Deň vydania: 10.10.2019

40OdK/467/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mária Bustinová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erik Maťo, nar. 02.12.1988, bytom Prievidza, 971
01 Prievidza, SR, zastúpeného: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava,
IČO: 30798 841, príslušná kancelária Centra právnej pomoci, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto o z n
a m u j e, že končí konkurz, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Trenčianskych Tepliciach dňa 07.10.2019

JUDr. Mária Bustinová, správca

K090486
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Kačányová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 63, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/355/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/355/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Lucia Kačányová, nar. 13.12.1988,trvale bytom Tehelná 63, Nové mesto nad
Váhom 91501, vyhlasuje v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 3. verejné ponukové konanie na predaj
majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 98/2018 zo
dňa 23.5.2019
Podmienky verejného ponukového konania :
·
·

·
·
·

na podávanie ponúk je určených 10 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o
ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať.
záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz-40OdK/355/2018
neotvárať“ na adresu správcu : JUDr. Mária Belaňová, ul. Matice Slovenskej 17, Prievidza 97101. Ponuka
musí obsahovať predmet kúpy- označenie nehnuteľnosti podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom
vestníku č.98/2018 zo dňa 23.5.2019, ponúkanú cenu, výpis z obchodného registra u právnickej osoby,
výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby
spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0907893990
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu
V zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v UniCredit bank
IBAN: SK1411110000001151382004 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(40OdK/355/2018)
otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk ,o čom spíše správca konkurznej podstaty úradný záznam
úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny

K090487
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bangová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 446/29, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Bustinová
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 330/5, 914 51 Trenčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/575/2019 S172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/575/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Trenčín bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Žaneta Bangová, nar.
13.07.1975, bytom Bratislavská 446/29, 018 41 Dubnica nad Váhom, SR (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie
správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Mária Bustinová, so sídlom v Trenčianskych Tepliciach, Ľ. Štúra 330/5
(ďalej len ,,Správca“).

Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 07.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka.

Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.

V Trenčianskych Tepliciach dňa 07.10.2019

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

K090488
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Beáta Suchopová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánske Partizánske, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.7.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/128/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/128/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Beáta Suchopová, nar. 13.7.1958, trvale bytom 958 01 Partizánske, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 40OdK/128/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky
po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 2
veriteľ : Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP č. 212/4, Partizánske , IČO : 00310905
prihlásená suma : 43,43.-eur
2. poradové číslo pohľadávky v zozname: P: 3
veriteľ: Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad Hronom, IČO: 00321125
prihlásená suma: 136,92.-eur

K090489
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Prachár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/45/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/45/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.
Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 18.02.2019, č.k. 38OdK/45/2019-22, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 39/2019 dňa 25.02.2019, som bol ustanovený za správcu konkurznej podstaty dlžníka:
Peter Prachár, nar. 19.07.1971, trvale bytom Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, podnikajúci pod
obchodným menom Peter Prachár s miestom podnikania Hodulov Vrch 174, 916 14 Hrašné, IČO:
37 025 422, SR (ďalej len „Dlžník“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty pod súpisovou položkou číslo 1- 3 a bol
zverejnený v OV č. 72/2019 dňa 11.04.1919.
Čislo
položky

Typ súpisovej zložky

1.

Hnuteľná vec

2.

Hnuteľná vec

3.

Hnuteľná vec

Popis súpisovej zložky
ŠKODA FÁBIA
Osobné motorové vozidlo
Farba: šedá
Stav vozidla: opotrebované,
v prevádzke
EČV: MY 232AN
Najazdené: 230.000 km
Rok výroby: 2004
PRÍVESNÝ VOZÍK AGADOS
Farba: šedá
Stav : v prevádzke
EČV: MY 257YD
Rok výroby: 2018
MAZDA
Osobné motorové vozidlo
Farba: šedá metalíza
Stav vozidla: nepojazdné
EČV: MY 290BF
Najazdené: 300.000 km
Rok výroby: 1996

Hodnota

Dátum zápisu

Dôvod zápisu

500.- Eur

08.04.2019

§167h,ods.1 ZKR

370.- Eur

08.04.2019

§167h,ods.1 ZKR

200.- Eur

08.04.2019

§167h,ods.1 ZKR

Spísaný majetok všeobecnej podstaty bol speňažovaný v ponukovom konaní. V 2. kole ponukového konania bola
speňažená položka č. 1 a č. 2 za sumu 386,89 €. Oprávnená osoba v zmysle § 167r ZKR si uplatnila právo
vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
Položka č. 3 nebola speňažená ani v III. Kole a bola vylúčená zo súpisu majetku všeobecnej podstaty..
Správca v OV č. 174/2019, vydanom dňa 10.09.2019 pod K079735, v súlade s ust. § 167u ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) oznámil zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Do konkurzného konania bolo prihlásených v lehote na prihlasovanie pohľadávok 14 pohľadávok od troch
nezabezpečených veriteľov :
Pohľadávka č. 1 : BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692 vo výške
304,35 € , z toho istina 304,35 . Suma určená na uspokojenie : 304,35 €.
Pohľadávka č. 2 : Mgr. Dalibor Jankovič, Topolecká 2144, 916 01 Stará Turá, vo výške 2.700,00
istina 2.700,00 €. Suma určená na uspokojenie : 2.700.- €.

€, z toho

Pohľadávka č. 3 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške
257,56 €, z toho istina 220,60 € , úrok z omeškania 26,96 € a náklady z uplatnenia 10.- €.
Podľa § 166b), ods. 1 písm. a) zákona môže byť pohľadávka uspokojená len vo výške istiny a príslušenstvo
pohľadávky vo výške 5 % istiny pohľadávky za každý rok existencie pohľadávky.Suma určená na uspokojenie :
244,52 €.
Pohľadávka č. 4 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške
56,84 €, z toho istina 56,84 €. Suma určená na uspokojenie : 56,84 €.
Pohľadávka č. 5 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške
165,71 €, z toho istina 145,30 €, úrok z omeškania 10,41 € a náklady z uplatnenia 10.- €.
Podľa § 166b), ods. 1 písm. a) zákona môže byť pohľadávka uspokojená len vo výške istiny a príslušenstvo
pohľadávky vo výške 5 % istiny pohľadávky za každý rok existencie pohľadávky. Suma určená na uspokojenie :
161,50 €.
Pohľadávka č. 6 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške
346,10 €, z toho istina 346,10 €. Suma určená na uspokojenie : 346,10 €.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka č. 7 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške
190,62 €, z toho istina 190,62 €. Suma určená na uspokojenie : 190,62 €.
Pohľadávka č. 8 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo
výške257,42 €, z toho istina 228,02 €, úrok z omeškania 19,40 € a náklady z uplatnenia 10.- €.
Podľa § 166b), ods. 1 písm. a) zákona môže byť pohľadávka uspokojená len vo výške istiny a príslušenstvo
pohľadávky vo výške 5 % istiny pohľadávky za každý rok existencie pohľadávky. Suma určená na uspokojenie :
230,87 €.
Pohľadávka č. 9 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo výške
66,78 €, z toho istina 66,78 €. Suma určená na uspokojenie : 66,78 €.
Pohľadávka č. 10 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo
výške 57,66 €, z toho istina 57,66 €. Suma určená na uspokojenie : 57,66 €.
Pohľadávka č. 11 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo
výške 63,84 €, z toho istina 63,84 €. Suma určená na uspokojenie : 63,84 €.
Pohľadávka č. 12 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo
výške 63,84 €, z toho istina 63,84 €. Suma určená na uspokojenie : 63,84 €.
Pohľadávka č. 13 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo
výške 63,84 €, z toho istina 63,84 €. Suma určená na uspokojenie : 63,84 €.
Pohľadávka č. 14 :Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava, IČO: 36 284 831 vo
výške 59,72 €, z toho istina 59,72 €. Suma určená na uspokojenie : 59,72 €.
Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty:
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
·

Hnuteľná vec, výťažok z predaja v ponukovom konaní: 386,89 €

Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 386,89 €
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR a to:
Náklady konkurzu
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
· Odmena správcu z výťažku zo speňažovania súp. pol. 1 podľa § 20 ods. 1 písm. a), b), c) a d) vyhlášky
č. 665/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) vo výške 69,31 € s DPH.
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
· Poštovné výdavky: 4,65 €
· Kancelárske potreby : 25,84 €
· Poplatok za overenie uznesenia o vyhlásení konkurzu: 15,96 €
· Poplatok za overenie podpisov na zmluve : 19,13 €
· Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 24b písm. e) vyhlášky 665/2005 Z.z. ( 7
mesiacov x 30 €) 252,00 € s DPH.
Spolu náklady konkurzu:

386,89 €

Celkový rozvrh výťažku znížený o odmenu správcu a nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením
konkurzu : 0,00 €.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090490
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Felcan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/584/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/584/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové
číslo

Typ
súpisovej
zložky
majetku

Peňažná
pohľadávka

1

Opis súpisovej zložky majetku
Pohľadávka voči Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29.
augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30807484, na
vyplatenie deponovaných peňažných prostriedkov vo
výške 6.542,62 EUR z exekučného konania
Okresného súdu Trenčín 26E 162/2005, vedeného
JUDr. Ing. Annou Martišíkovou, súdnou exekútorkou,
sp. zn.: EX 11/06

Spoluvlastnícky
Deň
podiel
zapísania

1/1

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

majetok dlžníka
7.10.2019 podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
majetku v
EUR

6 542,62

6 542,62

V Trenčíne, dňa 07.10.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca
dlžníka Ladislav Felcan

K090491
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Benovič Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Baranecká 545 / 74, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/156/2018 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/156/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Jozef Benovič, sp. zn.
22OdK/156/2018
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Jozef Benovič, nar. 23.02.1942, trvale bytom
Baranecká 545/74, 906 13 Brezová pod Bradlom, občan SR, v súlade s § 167n ods.1 druhá veta v spojení s ust.
§ 167p ZKR vyhlásil 2. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku nepatrnej hodnoty dlžníka za
najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu, postupom podľa § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií,
na speňaženie hnuteľných vecí.
·
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 171/2019 zo dňa 05. septembra 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 04.10.2019 do 14:00 hod
otváranie obálok sa konalo dňa 04.10.2019 o 15:00 hod.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 2. kola ponukového konania sa zúčastnil 1
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu.
Správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za úspešné.
v Považskej Bystrici, dňa 04.10.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K090492
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Králová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brodzany 259, 958 42 Brodzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/668/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/668/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38OdK/668/2019 zo dňa 18.9.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Martina Králová rod. Griačová, nar. 26.9.1973, trvale bytom Brodzany 259, 958 42. Do funkcie
správcu bol ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V
súlade s ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu
dlžníka Martina Králová rod. Griačová, nar. 26.9.1973, trvale bytom Brodzany 259, 958 42 sp. zn.:
38OdK/668/2019 S1070, je možné nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská
Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín
nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K090493
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuman Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničany 64, 018 54 Kameničany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Frajt
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/688/2019 S1070
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/688/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.: 38OdK/688/2019 zo dňa 20.9.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Jozef Kuman, nar. 13.4.1956, trvale bytom Kameničany 64, 018 54. Do funkcie správcu bol
ustanovený JUDr. Peter Frajt, so sídlom kancelárie: M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica. V súlade s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ustanovením § 85 ods. 2/ zákona 7/2005 Z.z. týmto správca oznamuje, že do správcovského spisu dlžníka Jozef
Kuman, nar. 13.4.1956, trvale bytom Kameničany 64, 018 54 sp. zn.: 38OdK/688/2019 S1070, je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu, na Ulici M. R. Štefánika 141/13, Považská Bystrica, v pracovných dňoch v čase
od 9,00 hod. do 12,00 hod. a od 13,00 hod. do 16,00 hod. Termín nahliadnutia je vhodné dohodnúť vopred
telefonicky na tel. č. správcu 0905907072.
JUDr. Peter Frajt, správca

K090494
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mitaš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Kršteňany 76, 958 03 Malé Kršteňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/591/2018 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/591/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 04.01.2019, č. k. 38OdK/591/2018 (ďalej aj ako „Uznesenie“) v právnej
veci navrhovateľa - dlžníka Milan Mitaš, nar. 16.10.1964, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany 76, Slovenská
republika (ďalej aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína
Štrbáňová, so sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „Správca“).
Citované Uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. OV 8/2019 dňa 11.01.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 31.01.2019 správca zistil, že Dlžník je vlastníkom majetku nepatrnej
hodnoty, ktorý majetok sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažil za sumu 50 €, ktorý výťažok zo
speňaženia takéhoto majetku nepokryl ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka - Milan Mitaš, nar.
16.10.1964, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany 76, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka - Milan Mitaš, nar.
16.10.1964, trvale bytom 958 03 Malé Kršteňany 76, Slovenská republika zrušuje.

V Púchove 7.10.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K090495
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1966
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. Viliam Vaňko
Sídlo správcu:
Radlinského 578/11, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/530/2019 S294
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/530/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

K090496
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uškovičová Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dubnica nad Váhom 0, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/483/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/483/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Na základe skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz na majetok
dlžníka: Oľga Uškovičová, nar. 25.07.1963, trvale bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, pod sp. zn.:
40OdK/483/2019, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz Dlžníka Oľga Uškovičová, nar. 25.07.1963, trvale
bytom 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR, pod sp. zn.: 40OdK/483/2019, zrušuje.
v Považskej Bystrici, dňa 07. októbra 2019
JUDr. Alojz Žitník, správca

K090497
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samešová Valeria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záblatská 113, 911 05 Trenčín - Záblatie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/628/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/628/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty Dlžníka Valéria Samešová– 38OdK/628/2019
V konkurze dlžníka Valéria SAMEŠOVÁ, nar. 14.09.1959, trvale bytom Záblatská 287/113, 911 05 Trenčín,
občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej podstaty.
v Považskej Bystrici, 07.10.2019
JUDr. Vladimír Žitník
Správca

K090498
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Samešová Valeria
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záblatská 113, 911 05 Trenčín - Záblatie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/628/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/628/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty majetku Dlžníka Valéria Samešová– 38OdK/628/2019
V konkurze dlžníka Valéria SAMEŠOVÁ, nar. 14.09.1959, trvale bytom Záblatská 287/113, 911 05 Trenčín,
občan SR , občan SR, na základe vykonaného preskúmania pomerov dlžníka v zmysle § 166i zák.č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých dlžníkom a doteraz
získaných informácií od tretích osôb nebol zistený žiaden majetok vo vlastníctve dlžníka, ktorý by mohol byť
zapísaný do súpisu oddelenej podstaty.
v Považskej Bystrici, 07.10.2019
JUDr. Vladimír Žitník
Správca

K090499
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šipláková Mariana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gazdovská ulica 1338/15, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/257/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/257/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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38OdK/257/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Mariana Šipláková, nar. 15.03.1973, bytom Gazdovská
ulica 1338/15, 971 01 Prievidza, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 38OdK/257/2019 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 07.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K090500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Hlavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 77/77, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/218/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/218/2019
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

K090501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubica Hlavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 77/77, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.5.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/218/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/218/2019
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
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznam o nahliadaní do správcovského spisu. V právnej veci Ľubica Hlavatá nar. 30.5.1966, trvale bytom
Podjavorinskej 77/77, 018 63 Ladce , na ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn.
40OdK/218/2019 zo dňa 23.4.2019 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.

K090502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obedová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 5, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/294/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/294/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Alena Obedová, nar. 19.03.1963, trvale bytom M.
Rázusa 5, 911 01 Trenčín, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 40OdK/294/2019 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 07.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K090503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kebísek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horovce 238, 020 62 Horovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/520/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/520/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
229, reg. „E“

Výmera
2 811

Druh
Orná pôda

Štát, obec, k.ú.
SR,
Púchov, Horovce

Č. LV
98

Spoluvl. pod.
3/8

Hodnota
421,65 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.

424, reg. „E“

4 969

3.

425, reg. „E“

9 440

4.

446, reg. „E“

7 668

5.

172, reg. „E“

1 031

6.

457, reg. „E“

5 258

7.

390, reg. „E“

1 954

8.

397, reg. „E“

1 547

9.

486, reg. „E“

1 975

10.

462/25, reg. „E“

3 835

11.

459, reg. „E“

3 042

12.

74, reg. „E“

426

13.

76, reg. „E“

380

14.

87, reg. „E“

519

15. 93, reg. „E“
16. 139/22, reg. „E“
17. 410, reg. „E“
18. 1860/502, reg. „E“
19. 1865/701, reg. „E“
20. 581/2, reg. „C“
21. 581/3, reg. „C“
22. 582, reg. „C“
23. 586/1, reg. „C“
24. 586/2, reg. „C“
25. 586/3, reg. „C“
26. 621, reg. „C“
27. 626/2, reg. „C“
28. 626/4, reg. „C“
29.

626/5, reg. „C“

30. 631/2, reg. „C“
31. 60, reg. „E“
32. 138, reg. „E“
33. 139/24, reg. „E“
34. 201, reg. „E“
35. 203, reg. „E“
36. 210, reg. „E“

Konkurzy a reštrukturalizácie
Lesný pozemok

SR,
Púchov, Horovce
Lesný pozemok
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
TTP
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
Orná pôda
SR,
Púchov, Horovce
1 260
Orná pôda

Deň vydania: 10.10.2019
396

1/8

248,45 €

451

1/180

21,00 €

564

5/300

51,12 €

567

1/120

0,60 €

572

5/300

35,05 €

580

5/300

13,03 €

580

5/300

10,31 €

580

5/300

13,17 €

630

3/8

575,25 €

763

1/40

30,42 €

860

1/9

18,93 €

861

1/1

152,00 €

861

1/1

207,60 €

SR,
861
Púchov, Horovce
1 913
Orná pôda
SR,
862
Púchov, Horovce
6 646
Orná pôda
SR,
865
Púchov, Horovce
4 201
Orná pôda
SR,
930
Púchov, Horovce
327
Orná pôda
SR,
930
Púchov, Horovce
3 279
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
31 762
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
273 118
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
1 543
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
232
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
20
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
83 113
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
60
Zastavaná plocha a nádvorie
SR,
969
Púchov, Horovce
99 000
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
99 000
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
2 766
Ostatná plocha
SR,
969
Púchov, Horovce
940
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
238 998
TTP
SR,
969
Púchov, Horovce
73 620
Orná pôda
SR,
969
Púchov, Horovce
187 183
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
160
Lesný pozemok
SR,
969
Púchov, Horovce
10 455
Lesný pozemok
SR,
969

1/1

504,00 €

5/8

478,25 €

1/36

73,84 €

1/20

84,02 €

1/20

6,54 €

80/256 000

0,07 €

80/256 000

0,70 €

80/256 000

34,14 €

80/256 000

0,68 €

80/256 000

0,10 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

10,39 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

12,38 €

80/256 000

12,38 €

80/256 000

1,21 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

5,23 €

80/256 000

9,20 €

80/256 000

23,40 €

80/256 000

0,01 €

80/256 000

1,31 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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37. 211, reg. „E“

31 183

Lesný pozemok

38. 212/1, reg. „E“

267 899

Lesný pozemok

39. 212/2, reg. „E“

47 461

Lesný pozemok

40. 212/3, reg. „E“

182

Ostatná plocha

41. 218/4, reg. „E“

23 069

Orná pôda

42. 265, reg. „E“

5 863

TTP

43. 310, reg. „E“

3 161

Orná pôda

44. 322, reg. „E“

5 449

Orná pôda

45. 520, reg. „E“

64 301

TTP

46. 526, reg. „E“

17 693

Orná pôda

47. 669/2, reg. „C“

30 055

Orná pôda

48. 670, reg. „C“

677

Orná pôda

49. 671/2, reg. „C“

2 402

Vodná plocha

50. 671/6, reg. „C“

6 570

Orná pôda

51. 672, reg. „C“

127 392

Orná pôda

52. 673, reg. „C“

11 407

Orná pôda

53. 674/1, reg. „C“

5 551

Orná pôda

54. 675, reg. „C“

28 041

Orná pôda

55. 676, reg. „C“

923

Ostatná plocha

56. 677, reg. „C“

19 014

Orná pôda

57. 678/1 reg. „C“

1 803

Ostatná plocha

58. 678/3, reg. „C“

4 023

Ostatná plocha

59. 423, reg. „E“

2 279

Lesný pozemok

60. 426, reg. „E“

4 963

TTP

61. 227, reg. „E“

8 849

Orná pôda

Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
SR,
Púchov, Horovce
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969

80/256 000

3,90 €

969

80/256 000

33,49 €

969

80/256 000

5,93 €

969

80/256 000

0,01 €

969

80/256 000

2,88 €

969

80/256 000

0,01 €

969

80/256 000

0,40 €

969

80/256 000

0,68 €

969

80/256 000

1,40 €

969

80/256 000

2,21 €

1 204

80/256 000

3,76 €

1 204

80/256 000

0,01 €

1 204

80/256 000

0,01 €

1 204

80/256 000

0,01 €

1 204

80/256 000

15,92 €

1 204

80/256 000

1,43 €

1 204

80/256 000

0,69 €

1 204

80/256 000

3,51 €

1 204

80/256 000

0,40 €

1 204

80/256 000

2,38 €

1 204

80/256 000

0,79 €

1 204

80/256 000

1,76 €

1 250

5/300

15,19 €

1 250

5/300

5,79 €

1 253

5/300

59,00 €

K090504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janka Kotlárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kasárenská 1725/5A, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.7.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/297/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22OdK/297/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamujeme
v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Janka Kotlárová, nar. 19.7.1968, trvale bytom
Kasárenská 1725/5A, Trenčín sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Janka Kotlárová, nar. 19.7.1968, trvale
bytom Kasárenská 1725/5A, č.k. 22OdK/297/2018 zo dňa 28.8.2018 zrušuje.

K090505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska ulica 2194/37, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.2.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/286/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Toráč, nar. 25.2.1957, trvale bytom Trenčianska ulica 2194/37, Nové
Mesto nad Váhom 915 01,týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 38OdK/2862019, že v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do
zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname : P: 1
veriteľ : BNP BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA
47258713

so sídlom Karadžičova 2,Bratislava, IČO :

prihlásená suma : 1454,93.-eur

K090506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tománek Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica 278, 017 06 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/403/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/403/2019
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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Správca dlžníka Marián Tománek, nar. 12.05.1967, bytom Milochov 278, 017 06 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty najvyššiu ponúknutú za cenu , a to:
POZEMOK
Por.č. Parc.č.
1.
3387/512, reg. „E“

Výmera
7753

Druh
Orná pôda

2.

143

Orná pôda

13387/514, reg. „E“

Štát, obec, k.ú.
SR,
Dolná Mariková, Dolná Mariková
SR,
Dolná Mariková, Dolná Mariková

Č. LV
3510

Spoluvl. pod.
1/7

Hodnota
2 216,00 €

3511

1/7

41,00 €

Ohliadka nehnuteľností je možná v obci Dolná Mariková po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr.
Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 25.10.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/403/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Marián Tománek – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 25.10.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.10.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca alebo zabezpečený veriteľ oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K090507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaššay Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 949 / 4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Kvaššay, nar. 13.05.1976, bytom Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
Iná majetková hodnota
Por.č. Popis
1.

Register

Spoluvl.
pod.
100 % obchodný podiel v spoločnosti UNIPRO 3D, s.r.o., Lánska 949/4, Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro, 1/1
017 01 Považská Bystrica, IČO: 47 345 993
vložka č. 29088/R

Hodnota
5 000,00
€

Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 25.10.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/178/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Stanislav Kvaššay – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 25.10.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.10.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní poskytnúť správcovi údaje
potrebné pre vypracovanie podkladov pre zápis zmien týkajúcich sa prevodu obchodného podielu do Obchodného
registra.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K090508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Igor Crkoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovanská 340/46, 020 01 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.3.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Belaňová
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/331/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/331/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Igor Crkoň, nar. 23.3.1965, trvale bytom Slovanská 340/46, Púchov 020
01, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania č.k. 22OdK/331/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3
zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené
pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1. poradové číslo pohľadávky v zozname: P: 3
veriteľ: Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133 Považská Bystrica, IČO : 36672076
Prihlásená suma: 88,16.-eur

2.poradové číslo pohľadávky v zozname: P: 4
veriteľ: Štátny fond rozvoja bývania, Lamačská cesta 8, 833 04 Bratislava 37,
IČO : 31749542
Prihlásená suma: 6.531,23.-eur

K090509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaššay Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 949 / 4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Kvaššay, nar. 13.05.1976, bytom Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis
2. Nákladný príves Unikol PS/400, VIN:
U59S04003A1UV1113, EvČ:
B072YD

Rok výroby
nezistený

Stav
Ojazdené, značne opotrebované

Spoluvl. pod.
1/1

Hodnota
300,00 €

Ohliadka prívesu je možná v Považskej Bystrici v pracovných dňoch v čase od 16,00 hod. do 18,00 hod. po
prechádzajúcom telefonickom objednaní JUDr. Válková – 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 25.10.2019 do 14,00 hod. na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKA40OdK/178/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát.nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk, t.j. do 25.10.2019 do 14,00 hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.10.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 prac. dní od obdržania oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 3. prac. dní od
otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K090510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvaššay Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lánska 949 / 4, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Válková
Sídlo správcu:
Jilemnického 21, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/178/2019 S1402
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Kvaššay, nar. 13.05.1976, bytom Lánska 949/4, 017 01 Považská Bystrica týmto
vyhlasuje podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. ZKR prvé kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka
zapísaný v súpise všeobecnej podstaty za cenu najvyššiu ponúknutú cenu, a to:
3.

4.

5.

6.

3044/158, reg. „C“

3044/162, reg. „C“

3044/163, reg. „C“

3044/164, reg. „C“

176

217

2 269

5 489

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

9612

1/534

0,06 €

9612

1/534

0,08 €

9612

1/534

0,85 €

9612

1/534

2,06 €

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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7.

8.

9.

3054/49, reg. „C“

9 850

3054/50, reg. „C“

717

3054/51, reg. „C“

86

10. 3054/52, reg. „C“

435

11. 3054/53, reg. „C“

1115

12. 3054/77, reg. „C“

16

13. 3056/2, reg. „C“

50

14. 3067/2, reg. „C“

40

15. 3068/78, reg. „C“

1 324

16. 3068/79, reg. „C“

1 001

17. 3068/80, reg. „C“

3 435

18. 3068/132, reg. „C“

19. 3068/135, reg. „C“

20. 6001/12, reg. „C“

386

22. 3044/161, reg. „C“

23. 3044/165, reg. „C“

24. 3044/193, reg. „C“

25.

Záhradná
chatka

2 127

22

21. 3068/30, reg. „C“

STAVBA
Por.č. popis

1 001

259

98

1 195
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trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

Orná pôda

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

trvalý trávny porast

Zastavaná
nádvorie

plocha

trvalý trávny porast

ulica
Súp.č./ Parc.č.
orient.č.
Bez súp. č.
63, 64/1, 64/2

Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
a SR,
Považská
Bystrica
SR,
Považská
Bystrica
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Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Bystrica,

Považská

Štát, obec, k.ú.

9612

1/534

3,69 €

9612

1/534

0,27 €

9612

1/534

0,03 €

9612

1/534

0,16 €

9612

1/534

0,42 €

9612

1/534

0,01 €

9612

1/534

0,02 €

9612

1/534

0,01 €

9612

1/534

0,50 €

9612

1/534

0,37 €

9612

1/534

1,29 €

9612

1/534

0,37 €

9612

1/534

0,80 €

9612

1/534

0,02 €

9724

1/2

38,60 €

9909

1/534

0,10 €

9909

1/534

0,04 €

9909

1/534

0,45 €

Č. LV

Spoluvl.
pod.
SR,
Nie je zapísaná na 1/2
Považská Bystrica, Považská LV
Bystrica

Hodnota
4.500,00 €

Predmetné nehnuteľnosti sa speňažujú ako celok.
Ohliadka nehnuteľností je možná v Považskej Bystrici po prechádzajúcom telefonickom objednaní- JUDr. Válková
– 0904 48 66 87.
Záujemcovia o účasť v ponukovom konaní môžu zasielať záväzné ponuky do 25.10.2019 do 14,00 hod. na
adresu správcu (JUDr. Martina Válková, správca, Jilemnického 21, 911 01 Trenčín, na obálku uviesť „PONUKAVydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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40OdK/178/2019- NEOTVÁRAŤ“).
Ponuka musí obsahovať označenie predmetu kúpy, návrh kúpnej ceny, označenie záujemcu o kúpu (obchodné
meno, sídlo, IČO; u fyzických osôb meno, priezvisko, bydlisko, dát. nar., č. OP, príp. telefónne číslo a mailová
adresa).
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená́
záujemcom na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s. pobočka Trenčín, IBAN: SK68 0900 0000 0050
5714 7129, pozn. Stanislav Kvaššay – ponukové konanie. Záloha na celú ponúknutú́ kúpnu cenu musí́ byť
zložená́ resp. pripísaná́ na účet správcu v lehote na predkladanie písomných ponúk, t.j. do 25.10.2019 do 14,00
hod..
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.10.2019 o 15,00 hod., o čom sa vyhotoví úradný záznam. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá́ kúpna cena. Ak viacerí́ záujemcovia ponúknu rovnaké́ plnenie, rozhodne žreb správcu.
Úradný záznam spolu s prípadnými ponukami predloží správca zabezpečenému veriteľovi na mail označený
zabezpečeným veriteľom, na schválenie.
Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od vyzvania poskytnúť
správcovi údaje potrebné pre uzatvorenie kúpnej zmluvy a podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
a na výzvu správcu bezodkladne uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
Neprimerane nízky návrh kúpnej ceny je správca alebo zabezpečený veriteľ oprávnený odmietnuť.
Prevzatie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znáša nadobúdateľ.
Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená́ záloha bankovým prevodom na
účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená do 10. pracovných dní
od otvorenia obálok.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, má
správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka ponukového
konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej podstaty a stáva sa
zmluvnou pokutou a nevracia sa.
JUDr. Martina Válková, správca

K090511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svoradová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 676/2, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/320/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/320/2019
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
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
Prima banka Slovensko, a.s.

Ulica
Záhradnícka
Hodžova

Číslo
10
11

Obec
Bratislava
Žilina

Prihlásená suma - Celková suma
734,00 €
627,74 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Martin Berec - správca

K090512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Duhár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská ulica 2479/30, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.1.1996
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/600/2019 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/600/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu v Trenčíne sp.zn. 38OdK/600/2019 zo dňa 16.8.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Matúš Duhár, nar. 12.1.1996 trvale bytom Karpatská ulica 2479/30, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom. Do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská
Bystrica, značka správcu S258. Toto uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku OV č.162/2019 dňa
22.8.2019.
V zmysle ustanovenia § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov / ďalej len „ZKR“/ v spojení s § 32 ods.7 písm. b/ ZKR a § 32
ods.19 a ods.21 ZKR správca oznamuje, že číslo bankového účtu na ktorý je možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov je:
IBAN: SK65 5200 0000 0000 0156 4369
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Vedený v peňažnom ústave OTP Banka Slovensko a.s.
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Špecifický symbol: 386002019
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
Prihlásenú pohľadávku je v súlade s § 167l ods.5 zákona č. 7/2005 Z.z. oprávnený poprieť len iný prihlásený
veriteľ písomným podaním u správcu na predpísanom tlačive, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky,
poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. Ustanovenie § 32
ods.3,5 až 7,9,11,13 až 16 a 18 sa použijú primerane.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a.bolo podané na predpísanom tlačive a
b. na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia, pričom kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá
a to najmenej 350 EUR a najviac 10 000 EUR.

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

K090513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jašíková Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 296, 951 71 Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1980
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/53/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/53/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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: Katarína Jašíková, nar. 18.11.1980, Horné Sľažany 296, 95171 Sľažany (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 hnuteľného majetku, patriaceho do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa s Autoleasing SK,
s.r.o., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 46806491, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 118/2019 zo dňa 20.06.2019 (K053097).
Číslo
položky
1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové
vozidlo
zn. CITROËN C4 1

Evidenčné
číslo

VF7LC5FWC9Y592909 ZM186BY

Rok
výroby
2010

Stav
Spoluvlastnícky
opotrebovanosti podiel dlžníka
poškodené
po
havárii
1/1

Súpisová
hodnota v €
500,- €

(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, haváriou 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 – Katarína Jašíková – 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 (Radlinského 2, 949 01 Nitra) 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vozidlo - Katarína Jašíková“. 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.
LawService Recovery, k.s., správca

K090514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarolim Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tríbečská 657/1, 949 01 Nitra-Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1950
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/145/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/145/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka: Jarolim Ružička, nar. 23.03.1950, bytom Tríbečská 657/1, 949 01 Nitra- Chrenová, sp. zn.:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28OdK/145/2019, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje, že ku dňu
povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo všeobecnej podstate
zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarolim Ružička
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tríbečská 657/1, 949 01 Nitra-Chrenová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1950
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/145/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/145/2019
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
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Jarolim Ružička, nar. 23.03.1950, bytom Tríbečská 657/1,
949 01 Nitra- Chrenová, sp. zn.: 28OdK/145/2019 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle
ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1113/8, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/158/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/158/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca dlžníka: Lukáš Blaško, nar. 07.01.1988, bytom 1. mája 1113/8, 953 01 Zlaté Moravce, podnikajúci
pod obchodným menom: Lukáš Blaško, s miestom podnikania 1. mája 1113/8, 953 01 Zlaté Moravce, IČO:
48 146 978, sp. zn.: 31OdK/158/2019, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje, že ku dňu povinnosti spísať majetok, nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by mohol byť vo
všeobecnej podstate zaradený na pomerné uspokojenie veriteľov.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Blaško
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 1113/8, 953 01 Zlaté Moravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1988
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Hollého 10, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/158/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/158/2019
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
ADVO INSOLVENCY, k.s. S 1604, správca dlžníka: Lukáš Blaško, nar. 07.01.1988, bytom 1. mája 1113/8, 953
01 Zlaté Moravce, podnikajúci pod obchodným menom: Lukáš Blaško, s miestom podnikania 1. mája
1113/8, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 48 146 978, sp. zn.: 31OdK/158/2019 (ďalej len „dlžník“) preskúmaním
pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok. Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
ADVO INSOLVENCY, k.s.

K090518
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
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27OdK/160/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie: 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, oznamujeme, že po 45
dňovej základnej prihlasovacej lehote dňa 07.10.2019 predložil súhrnnú prihlášku veriteľ: VšZP, a.s. BratislavaPetržalka s prihlásenou sumou celkom 759,73 Eur. Prihlášku zapisujeme v zmysle § 167l ods.3 ZoKR.

K090519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Riedlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarkan 50, 943 42 Šarkan
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/134/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/134/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 27OdK/134/2019-18 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Júlia Riedlová, nar. 8.5.1962, bytom Šarkan č. 50, Slovenská republika, a JUDr. Richard
Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 296 bol
ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 151/2019 dňa 7.8.2019.
Správca dlžníka 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 - Júlia Riedlová, nar. 8.5.1962, bytom Šarkan č. 50,
Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka
zrušuje.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K090520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Körösiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 143, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/153/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/153/2019
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Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 8.8.2019, sp.zn: 27OdK/153/2019-17 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Katarína Körösiová, nar. 24.4.1983, bytom Hlavná 143, 946 39 Iža, 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. 157/2019 dňa 15.8.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu majetku v právnej
veci sp.zn. 27OdK/153/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K090521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdenka Bánszka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zemné 863, 941 22 Zemné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/150/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/150/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 9.8.2019, sp.zn: 31OdK/150/2019-19 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka – Zdenka Bánszka, nar. 13.4.1973, bytom Zemné 863, 941 22 Zemné, Slovenská republika, a Ing. Aneta
Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bola
ustanovený za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 157/2019 dňa 15.8.2019.
Správca dlžníka v zmysle § 167j ods 1 v spojení s § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZKR“), týmto oznamujem, že nebol zistený a do súpisu
majetku v právnej veci sp.zn. 31OdK/150/2019 nebol zapísaný žiadny majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu
v zmysle ZKR.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K090522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zoltán Flok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plášťovce 19, 935 82 Plášťovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/133/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 27OdK/133/2019-20 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Zoltán Flok, nar. 5.12.1958, bytom Plášťovce 197, Slovenská republika, a Ing. Aneta Ponesz,
so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1321 bol ustanovený
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za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR č. 151/2019 dňa 7.8.2019.
Správca dlžníka 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 - Zoltán Flok, nar. 5.12.1958, bytom Plášťovce 197,
Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz dlžníka
zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K090523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rudolf Uhlárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojná 859, 956 01 Bojná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Aneta Ponesz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/141/2019 S1321
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/141/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 31.7.2019, sp.zn: 30OdK/141/2019-22 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka – Rudolf Uhlárik, nar. 16.4.1982, bytom Bojná 859, 956 01 Bojná, Slovenská republika, a Ing.
Aneta Ponesz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, zapísaná v zozname správcov MS SR zn. S 1321
bola ustanovená za správcu. Okresný súd Nitra týmto uznesením súčasne oddĺžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 151/2019 dňa 7.8.2019.
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 - Rudolf Uhlárik, nar. 16.4.1982, bytom Bojná 859, 956 01
Bojná, Slovenská republika, sa končí a zároveň týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa tento konkurz
dlžníka zrušuje.
Ing. Aneta Ponesz, správca

K090524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Balázsová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iža 29, 946 39 Iža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1975
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
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Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/95/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 30OdK/95/2019 zo dňa 28.06.2019, zverejnený v OV č. 129/2019 dňa
08.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Mária Balázsová, nar.: 28.02.1975, bytom č. 29, 946 39
Iža (t.č. Železničná 5/23, 945 01 Komárno), a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská
konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS
SR pod číslom S 1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia 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.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K090525
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Árpád Magyar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdna ul. 2347/8, 945 05 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.05.1954
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/103/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/103/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.: 23OdK/103/2019 zo dňa 10.07.2019, zverejnený v OV č. 135/2019
dňa 16.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka: Árpád Magyar, nar.: 07.05.1954, bytom č. Hviezdna
ul. 2347/8, 945 05 Komárno, a bola za správcu konkurznej podstaty ustanovená Podunajská konkurzná k.s. so
sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, IČO: 47245808, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S
1645.
Týmto oznamujem ukončenie konkurzu v zmysle ust. § 167v ZKR. Dôvodom ukončenia 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.
Podunajská konkurzná k.s, JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K090526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Lefant
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky bez orient./súp. č., 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/113/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/113/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Stanislav Lefant, nar. 06.03.1971, bytom 940 01 Nové Zámky, t. č. Pošta Nová Baňa, 968 01
Nová Baňa (ďalej tiež ako "dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z
dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená
majetkom dlžníka nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K090527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Korgová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 66, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/123/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Lenka Korgová, nar. 05.09.1972, bytom Dlhá 66, 949 01 Nitra (ďalej tiež ako "dlžník") týmto
oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K090528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vojtech Laczkó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podzámska 7, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/335/2018 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/335/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca dlžníka Ing. Vojtech Lazckó, nar. 14.05.1956, bytom Podzámska 7, 940 01 Nové Zámky (ďalej tiež ako
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"dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu splnenia rozvhu
výťažku zo všeobecnej podstaty v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR").
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K090529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Szököl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Materskej školy 449/5, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1966
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/128/2019 S1636 NR
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/128/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K090530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lauro Marco
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4849 / 35, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.2001
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/122/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/122/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

SKP Ing. Rudolf Ivan, týmto zverejňuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu vo výške 500 €.
Predmetný preddavok zložil Centrum právnej pomoci na účet Okresného súdu. Tento preddavok sa použije na
úhradu paušálnej odmeny SKP a náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konkurzného konania.

K090531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cirok Dávid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jánošíkova 492 / 11, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/150/2019 S1863
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Okresný súd Nitra
23OdK/150/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK68 0900 0000 0051 4677 6293 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K090532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubíková Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1, 949 11 Nitra) ., 949 01 Nitra (t.č. Na Hôrke 40/1,
949 11 Nitra)
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/160/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/160/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V uvedenej konkurznej veci, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č.
7/2005 Z. z. v platnom znení, oznamuje správca číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom
popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet
vedený banke Slovenská sporiteľňa, a.s., pod IBAN: SK60 0900 0000 0051 4984 0473 pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný
symbol je potrebné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok
podľa § 32 odsek 7 písm. b) a odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt
verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Tomáš Timoranský, správca

K090533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Macho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/122/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/122/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
1. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 1204 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 1373;
Parcelné číslo: 559/2;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 20,00 EUR

2. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 561 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 740;
Parcelné číslo: 561/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/64 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 50,00 EUR

V Nitre, dňa 04.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K090534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Halmešová Petra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šúdolská 794 / 81, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/137/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/137/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

Ku dňu ku ktorému bol srávca povinný vyhotoviť súpis majetku nebol zistený žiadny majetok podliehajúci
konkurzu
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Tomáš Timoranský, správca

K090535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hüttinger Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/136/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/136/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty:

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

Tomáš Timoranský, správca

K090536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bachorec Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tatranská 3639/150, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1982
Obchodné meno správcu:
Insolvency Management Group k.s.
Sídlo správcu:
Géňa 56, 934 05 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdS/4/2019 S1862
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdS/4/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Správca týmto oznamuje, že dňa 04. 10. 2019 zostavil návrh splátkového kalendára s percentuálnym
uspokojením veriteľov dlžníka vo výške 38,62 %. Každý, kto tvrdí, že je veriteľ, má právo nahliadať do návrhu
splátkového kalendára.
Insolvency Management Group, k. s., správca
JUDr. Dávid Matyšák, EMBA, LL.M, komplementár

K090537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hüttinger Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.10.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/136/2019 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/136/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku:

1.) Iná majetková hodnota – Obchodný podiel dlžníka v pomere 100% k základnému imaniu v spoločnosti
CUSTOM 2001, s.r.o., Palatínova 2722/67, 945 01 Komárno, IČO: 44 991 100, obchodná spoločnosť založila do
zbierky listín poslednú účtovnú závierku za účtovné obdobie 01-12 2011 pričom z tejto vyplýva záporné vlastné
imanie v hodnote (-) 34385.
Majetok zapísaný do súpisu dňa 7.10.2019 a to z dôvodu, že tento majetok podlieha konkurzu v súlade s ust. §
167i v spojení § 167h 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 100 €

Tomáš Timoranský, správca

K090538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Sóki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2947/113, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/209/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/209/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu: Gabriel Sóki, nar.: 03.10.1975, bytom Hviezdoslavova 2947/113, 943 60
Nána, týmto oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: Školská 3, Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní
od 8.00 do 15.00 hod.. Termín je možné vopred dohodnúť na tel. č.: 037/6512 745.
v Nitre, dňa 07.10.2019

JUDr. Ladislav Barát,
správca
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K090539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Sóki
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2947/113, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/209/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/209/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ladislav Barát, správca úpadcu Gabriel Sóki, nar.: 03.10.1975, bytom Hviezdoslavova 2947/113, 943 60
Nána, v zmysle §32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje,
že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 EUR je vedený v Tatra banke, a.s., č.ú.:
2925840107/1100, IBAN: SK33 1100 0000 0029 2584 0107, BIC (SWIFT): TATRSKBX. Kauciu možno zložiť len
do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky (t.j. do 18.12.2019), pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia.
v Nitre dňa 07.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K090540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adriana Pšenková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra-Dražovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/17/2014 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/17/2014
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu Adriana Pšenková, narodená 17.03.1969, bytom
Topoľčianska 66/34, 949 01 Nitra-Dražovce v zmysle § 76 odsek 3 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších
predpisov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty majetku úpadcu nasledovne:
Typ súpisovej položky: Finančné prostriedky
Číslo účtu
SK78 7500 0000 0040 2073 2741
SK78 7500 0000 0040 2073 2741
SK78 7500 0000 0040 2073 2741

V Nitre, dňa 07.10.2019

Druh finančných prostriedkov
Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 07/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 08/2019
Zrážky zo mzdy úpadcu vykonané za 09/2019

Mena
Eur
Eur
Eur

Výška vkladu
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Súpisová hodnota
50,00 €
50,00 €
50,00 €

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu
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K090541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barátová Eva, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
T. Vansovej 5246/13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.02.1967
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/144/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/144/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu majetku patriaceho do všeobecnej podstaty:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE k.s., konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Štefana
Gajdoša, správca dlžníka: Eva Barátová, nar. 25.02.1967, bytom Nové Zámky T. Vansovej č. 5246/13, týmto
dopĺňa súpis majetku dlžníka patriaceho do všeobecnej podstaty.

Por.
č.
03.

Dlžník

Právny dôvod vzniku

Súpisová
hodnota

Poštová poisťovňa, Preplatok na poistnom z poistnej zmluvy č. 1220073481 – Poistenie
a. s.
pohrebných nákladov
7,41 EUR
Dvořákovo nábrežie
4
811 02 Bratislava

Dôvod zápisu
Výpoveď
zmluvy

poistnej

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K090542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomíra Zlatňanská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Sľažany 308, 951 71 Horné Sľažany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/152/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/152/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením 23OdK/152/2019-23 zo dňa 13.08.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Slavomíra Zlatňanská, nar. 12.04.1972, bytom Horné Sľažany 308, 951 71 Sľažany a ustanovil mňa Mgr.
Viliama Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
159/2019 dňa 19.08.2019.
V súlade s ust. § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov zverejňujem súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka:
zl. č.
1

okres
Zlaté Moravce

obec
Slažany

kat. úz.
H.Slažany

LV reg. parcela
991 "C" 1010/37

druh
záhrada

výmera v m2
839

podiel
1/3

vlastník
dlžník

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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Zlaté Moravce

Slažany

Konkurzy a reštrukturalizácie
H.Slažany

246 "C"

1010/52

zast. pl. a nádv.

Deň vydania: 10.10.2019
341

1/4

dlžník

852,50 €

Správca konkurznej podstaty Mgr. Viliam Kolenčík, Dlžníka, týmto oznamuje, že Dlžník je vlastníkom
nehnuteľnosti v spoluvlastníckom podiele Dlžníka 1/3, zapísanej na LV č. 991, okres Zlaté Moravce, obec
Slažany, katastrálne územie Horné Slažany. Dlžník si v zmysle ust. § 166d zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), uplatnil nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na obývateľnú vec (obydlie) - rodinný
dom so súp. č. 308, postavený na par. reg. KN“C“ par. č. 1010/60, s priľahlým pozemkom na par. reg. KN“C“ par.
č. 1010/60, nachádzajúcich sa v okrese Zlaté Moravce, obec Slažany, katastrálne územie Horné Slažany,
zapísaný na LV č. 991, v spoluvlastníckom podiele 1/3, pričom z ust. § 166d ods. 1 ZKR vyplýva, že súčasťou
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia je okrem rodinného domu aj jeho príslušenstvo vrátane zastavaného a
priľahlého pozemku. V zmysle ust. § 166d ods. 3 ZKR, ak je obydlie Dlžníka v podielovom spoluvlastníctve,
nepostihnuteľnou hodnotou obydlia Dlžníka je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu Dlžníka k jeho obydliu, teda
v tomto prípade 1/3. Výška nepostihnuteľnej hodnoty obydlia predstavuje v zmysle § 1 nariadenia vlády č.
45/2017 Z. z. sumu 10.000,00 Eur. V zmysle ust. § 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“. Z uvedeného vyplýva, že obydlie Dlžníka, na ktoré si Dlžník uplatnil nepostihnuteľnú
hodnotu obydlia možno speňažiť len v tom prípade, pokiaľ po odpočítaní nákladov speňaženia možno Dlžníkovi
poskytnúť zo speňaženia sumu 10.000,00 Eur. Správca konkurznej podstaty vyššie uvedené nehnuteľnosti
predstavujúce nepostihnuteľnú hodnotu obydlia odhadom určil na 18000,00 Eur. Dlžníkov spoluvlastnícky podiel
1/3 teda predstavuje hodnotu 6000,00 Eur.
Na základe vyššie uvedených skutočností, ak žiadny z veriteľov nepredloží správcovi znalecký posudok (ktorého
hodnota bude vyššia ako hodnota určená odhadom správcu a bude spĺňať všetky podmienky na zapísanie
majetku do konkurznej podstaty) vyššie uvedených nehnuteľností spolu s úhradou preddavku na odmenu notára
súvisiacu s overením priebehu dražby v lehote 30 dní odo dňa uverejnenie tohto oznámenia, konkurz vyhlásený
na majetok Dlžníka bude ukončený v zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR.
Vyhotovený v Nitre dňa 07.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K090543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Červenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tokajská 135/6, 949 11 Nitra- Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Viliam Kolenčík
Sídlo správcu:
Hornozoborská 1644/101, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/159/2019 S1841
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/159/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením 28OdK/159/2019-22 zo dňa 14.08.2019 súd rozhodol o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
Gabriela Červenová, nar. 11.09.1968, bytom Tokajská 135/6, 949 11 Nitra- Diely a ustanovil mňa Mgr. Viliama
Kolenčíka za správcu. Toto uznesenie Okresného súdu v Nitre bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
161/2019 dňa 21.08.2019.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 07.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú
podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka: Gabriela Červenová, nar. 11.09.1968, bytom Tokajská
135/6, 949 11 Nitra- Diely.
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
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

145

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní
majetku pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznamu.
V Nitre, dňa 07.10.2019
Správca Mgr. Viliam Kolenčík

K090544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Hano
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika č. 2842/81, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Fadi Fardous
Sídlo správcu:
Štúrova 21, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/79/2019 S1316
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/79/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Fadi Fardous, správca konkurznej podstaty, so sídlom Štúrova č. 21, Nitra, správca úpadcu: Ján Hano, nar.
05.02.1954, bytom Nové Zámky, M. R. Štefánika č. 2842/81 v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že sa konkurz
končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre, 07.10.2019
JUDr. Fadi Fardous, správca

K090545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szántó Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nové Zámky 1, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/116/2019 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/116/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi
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

146

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

spisová značka súdneho spisu

Deň vydania: 10.10.2019

: 29OdK/116/2019

spisová značka správcovského spisu

: 29OdK/116/2019/S1453

meno a priezvisko/obchodné meno úpadcu (dlžníka)

: Roman Szántó, 940 01 Nové Zámky

dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka)

: 02.12.1976

oznamujeme ukončenie konkurzu podľa § 167v ZKR.

Dôvod: - konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

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

S úctou

Ing. Rudolf Ivan
Správca konkurznej podstaty

K090546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zderka Erik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Lapáš 643, 951 04 Veľký Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/144/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/144/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 23OdK/144/2019 zo dňa 6.8.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Erik Zderka, nar. 11.12.1977, bytom Veľký Lapáš 643. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú,,Komárno Nádvorie Európy č. 32/3, zverejnený v Obchodnom vestníku dňa
12.8.2019. Účinky konkurzu nastali 13.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Erik Zderka, nar. 11.12.1977, bytom Veľký Lapáš 643 v zmysle § 167v,
ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
21.1.2019, zrušujem konkurz po splnení rozvrhu výťažku..
Na základe týchto skutočnosti, správca podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, po splnení rozvrhu výťažku,
oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz 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

147

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Erik Zderka, nar. 11.12.1977, bytom Veľký
Lapáš 643 z r u š u j e .
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

Správca JUDr.Mariana Zavacká

K090547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Farkašová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolíňany 0, 951 78 Kolíňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1988
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
SNP 56, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/157/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/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
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca dlžníka: Anna Farkašová, nar. 11.08.1988, bytom
951 78 Kolíňany, t.č. Gardonyi Géza utca 18, 9200 Mosonmagyaróvár, Maďarská republika, podnikajúci
pod obchodným menom : Anna Farkašová, s miestom podnikania Ul. Pod Borinou 7, 951 78 Kolíňany,
IČO: 43 942 466, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.05.2018 (ďalej len „Dlžník“), týmto na
základe zoznamu majetku dlžníka, vykonaného šetrenia správcu ohľadom zisťovania majetku dlžníka ako aj
ústneho a písomného vyhlásenia dlžníka oznamuje, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, a teda
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu v zmysle ust. § 167t ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Anna Farkašová, nar. 11.08.1988, bytom 951 78 Kolíňany, t.č. Gardonyi Géza utca 18, 9200
Mosonmagyaróvár, Maďarská republika, podnikajúci pod obchodným menom : Anna Farkašová, s
miestom podnikania Ul. Pod Borinou 7, 951 78 Kolíňany, IČO: 43 942 466, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 02.05.2018, uznesením Okresného súdu Nitra pod sp. zn. 31OdK/157/2019 zo dňa
13.08.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 160/2019 pod K072556 dňa 20.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anna Farkašová, nar. 11.08.1988, bytom 951 78
Kolíňany, t.č. Gardonyi Géza utca 18, 9200 Mosonmagyaróvár, Maďarská republika, podnikajúci pod
obchodným menom : Anna Farkašová, s miestom podnikania Ul. Pod Borinou 7, 951 78 Kolíňany, IČO: 43
942 466, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 02.05.2018 zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K090548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puzsérová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná ul. 2927 / 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/149/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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30OdK/149/2019
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Anita Puzsérová,
nar.:07.07.1983, trvale bytom: Vodná ul. 2927/23, 945 01 Komárno 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 07.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K090549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklics Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovo 94701, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/163/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/163/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Jozef Miklics, nar.
23.07.1976, trvale bytom 947 01 Hurbanovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jozef
Miklics, s miestom podnikania Nálepkova 1706/5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 41 609 379 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 07.10.2019 nebol zistený žiadny majetok,
ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K090550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Hoffmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1988
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/208/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Angelika Hoffmanová, nar. 11.07.1988, bytom
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Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom : Angelika Hoffmanová, s miestom
podnikania Zdravotnícka 143/6, 940 52 Nové Zámky, IČO: 47 929 961, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia
tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na
adrese: Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra, počas stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 8.00 do
12.00 hod. a od 12.00 do 14.00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo na tel. čísle: 0940 84 54 34, e-mailom: recovery@leges.sk.
LEGES Recovery k.s., správca

K090551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Hoffmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1988
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/208/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/208/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
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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) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca úpadcu Angelika Hoffmanová, nar. 11.07.1988, bytom Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky,
podnikajúci pod obchodným menom : Angelika Hoffmanová, s miestom podnikania Zdravotnícka 143/6,
940 52 Nové Zámky, IČO: 47 929 961 (ďalej len „úpadca“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Nitra,
sp. zn.: 31OdK/208/2019, zo dňa 27.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the insolvency practitioner of Angelika Hoffmanová, d.o.b. 11th July 1988, residing
Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky, under the bussines name Angelika Hoffmanová, with place of
business Zdravotnícka 143/6, 940 52 Nové Zámky, IČO: 47 929 961 (hereinafter only “the Bankrupt“), my duty
is to inform that by the resolution of the District Court Nitra, No. 31OdK/208/2019 dated 27th September 2019
bankruptcy was declared on the Bankrupt‘s estate.

Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 192/2019 dňa 04.10.2019.
Dňom 05.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Nitra was published in Business Journal No. 192/2019 on 4th October 2019.
Bankruptcy was declared on 5th October 2019.

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

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing
the resolution on declaring the bankruptcy in the 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).

2. Veritelia dlžníka sú povinní prihlásiť si svoje pohľadávky voči dlžníkovi. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise
u správcu – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01 Nitra, Slovensko a v jednom rovnopise na
súde, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu (§
167l ods. 3 ZKR). Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj
na súde. 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).
2. Creditors of the Bankrupt are required to lodge their claims against the Bankrupt. The application shall be
submitted in one original to the insolvency practitioner – LEGES Recovery k.s., Mariánska č. 1360/6, 949 01
Nitra, Slovak Republic and in one original at the court, whereby it must be delivered to the insolvency
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practitioner 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 bankruptcy shall be considered the day following the
publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal (§ 199 sec. 9 second sentence
BRA).

3. 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).
3. If the creditor delivers the application later to the insolvency practitioner, 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 insolvency practitioner. The registration of such claim into the list of the
claims publishes the insolvency practitioner in the Business Journal with stating the creditor and the registered
sum (§ 167l sec. 3 BRA).

4. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
4. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the debtor, 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).

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, 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).
5. In the bankruptcy alleges his claim by the application also the creditor, who has the claim towards the person
other than 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).

6. 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).
6. 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
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the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

8. 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).
8. 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).

9. 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).
9. 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).

10. 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).
10. 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 insolvency practitioner 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 insolvency practitioner with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

11. Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky
na
nasledovnej
webovej
adrese:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx.
11. 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.

12. Vzor štandardného formulára na prihlasovanie pohľadávok v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a
rady (EÚ) 848/2015 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní sa nachádza na nasledovnej webovej adrese:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
12. A template for a standard claim application form according to the Regulation of the European Parliament and
Council (EU) No. 848/2015 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings can be found at the following web
link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R1105.
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13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
13. To the claim shall be attached the documents which prove 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).

14. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
14. Only another registered creditor is authorised to deny any other registered claim.

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 non-monetary claim must be attached an expert report determining the sum of the nonmonetary claim, otherwise the application will not be taken into consideration (§ 29 sec. 7 BRA).

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 insolvency practitioner, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

17. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh. (§ 167l ods. 1 ZKR).
17. The creditor has the right to lodge his claim into bankruptcy until the insolvency practitioner announces that he
is preparing the final schedule of claims in the Business Journal.

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ)
2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Regulation of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 dated
20th May 2015 Insolvency proceedings.

V Nitre, dňa 07.10.2019
In Nitra, on 7th October 2019
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LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty
LEGES Recovery k.s., insolvency practitioner

K090552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Angelika Hoffmanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1988
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/208/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu: Angelika Hoffmanová, nar. 11.07.1988, bytom
Zdravotnícka 143/6, 940 02 Nové Zámky, podnikajúci pod obchodným menom : Angelika Hoffmanová, s miestom
podnikania Zdravotnícka 143/6, 940 52 Nové Zámky, IČO: 47 929 961, v zmysle ustanovenia § 167l ods. 5
v nadväznosti na ustanovenie § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje účastníkom konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu je vedený vo finančnom ústave Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK79 8330 0000 0029
0130 7180. Kaucia sa skladá vo výške 350,- € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Do správy pre príjemcu je potrebné uviesť priezvisko úpadcu. Kauciu možno zložiť len do
uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V
prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže
uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Nitre, dňa 07.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K090553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kočiš Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 649 / 63, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/123/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Ladislav Kočiš, nar.:
27.02.1971, trvale bytom: Svätého Štefana 649/63, 943 01 Štúrovo, fyzická osoba podnikajúca pod
obchodným menom: Ladislav Kočiš s miestom podnikania: Svätého Štefana 649/63, 943 01 Štúrovo, IČO:
46 105 824 zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 24.01.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie
konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by
patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Ladislav Kočiš, nar.: 27.02.1971,
trvale bytom: Svätého Štefana 649/63, 943 01 Štúrovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným
menom: Ladislav Kočiš s miestom podnikania: Svätého Štefana 649/63, 943 01 Štúrovo, IČO: 46 105 824
zrušuje.
V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K090554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gizela Paloová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 967, 946 34 Bátorové Kosihy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.1.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/153/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/153/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
31OdK/153/2019-17 zo dňa 9.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Gizela Palóová, nar.
22.1.1948, bytom 946 34 Bátorové Kosihy 967 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 20.8.2019 zverejnením v OV 159/2019 dňa 19.8.2019 pod
značkou K071805.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, 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 na majetok dlžníka Gizela Palóová, nar. 22.1.1948,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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bytom 946 34 Bátorové Kosihy 967 zrušuje.
V Leviciach, dňa 7.10.2019
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K090555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Nagy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolný Jatov 81, 941 10 Jatov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/133/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka František Nagy, nar. 28.11.1971, bytom Dolný Jatov 81, 941 10 Jatov (ďalej tiež ako "dlžník")
týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodu vyplývajúceho z § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež ako "ZKR")
zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K090556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Ďurčovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Materskej školy 421/61, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/208/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.09.2019, spisová značka 30OdK/208/2019-21 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Irena Ďurčovičová, narodená 27.02.1956, bytom Materskej
školy 421/61, 943 42 Gbelce. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 192/2019 dňa 04.10.2019 pod číslom K088611 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.10.2019.
V zmysle § 85 odsek 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení správca oznamuje,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadnuť do správcovského spisu v
kancelárii správcu na adrese Mariánska 6, 949 01 Nitra, a to v čase stránkových hodín v pracovných dňoch
od 8:00 hod do 14:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
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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telefonicky v čase stránkových hodín na telefónnom čísle 0948 017736.
V Nitre, dňa 07.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K090557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Ďurčovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Materskej školy 421/61, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/208/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 27.09.2019, spisová značka 30OdK/208/2019-21 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka a Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS
SR zn. S 1154 bol ustanovený za správcu úpadcu Irena Ďurčovičová, narodená 27.02.1956, bytom Materskej
školy 421/61, 943 42 Gbelce. Súčasne OS Nitra týmto uznesením oddlžil dlžníka. Toto uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 192/2019 dňa 04.10.2019 pod číslom K088611 a nadobudlo
právoplatnosť dňa 05.10.2019.
Ing. Ladislav Bódi, správca konkurznej podstaty úpadcu týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje
účastníkom konkurzného konania – veriteľom popierajúcu pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý
možno skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN
SK36 7500 0000 0040 2226 6000, SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s., variabilný symbol 32122019.
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.“
V Nitre, dňa 07.10.2019

Ing. Ladislav Bódi, správca úpadcu

K090558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mikleová Anikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt.Nálepku 791 / 47, 937 01 Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/155/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/155/2019
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

158

Obchodný vestník 196/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

30OdK/155/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Anikó Mikleová, nar. 13.03.1971, bytom kpt. Nálepku 791/47, 937
01 Želiezovce, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K090559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabó Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 3058 / 8, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/158/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/158/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Anton Szabó, nar. 28.12.1973, bytom Šafárikova 3058/8, 946 03
Kolárovo, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZoKR“) OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ,
nakoľko správca nezistil žiaden majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v Obchodnom vestníku sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“

Mgr. Ladislav Barát, správca

K090560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kristína Sukeľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 127, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1981

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:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/149/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/149/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
32OdK/149/2019-20 zo dňa 15.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Kristína Sukeľová, nar.
20.12.1981, bytom 943 61 Salka 127 (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 23.8.2019 zverejnením v OV 162/2019 dňa 22.8.2019 pod
značkou K073501.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. 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 preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR zistil majetok dlžníka podliehajúci konkurzu,
ktorý správca speňažil v sume 21,32 eur, pričom správca zistil, 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 na majetok dlžníka Kristína Sukeľová, nar.
20.12.1981, bytom 943 61 Salka 127 zrušuje.
V Leviciach, dňa 8.10.2019
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K090561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eötvosová ul. 2817/57, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.4.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/165/2019 S1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/165/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
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29OdK/165/2019-17 zo dňa 14.8.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jarmila Vargová, nar.
19.4.1948, bytom Eötvosová ul. 2817/57, 945 01 Komárno (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 22.8.2019 zverejnením v OV 161/2019 dňa 21.8.2019 pod
značkou K072994.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny majetok
dlžníka podliehajúci konkurzu, zistil, 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 na majetok dlžníka Jarmila Vargová, nar. 19.4.1948,
bytom Eötvosová ul. 2817/57, 945 01 Komárno zrušuje.
V Leviciach, dňa 8.10.2019
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K090562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Fráner
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nový Tekov 211, 935 33 Nový Tekov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Petra Štofková
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/132/2019 S1225
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/132/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Hnuteľná vec
Číslo
Súpisová
Popis
položky hodnota (EUR)
Osobné motorové vozidlo
1.
300 €
Škoda Octávia, rok výroby
1999

Stav opotrebovanosti

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

Kde sa vec
nachádza

nepojazdné, vyradené z
evidencie na dobu 1 rok

TMBZZZ1U7X2214842 LV 544 FP

Nový Tekov

V Nových Zámkoch, dňa 07.10.2019
JUDr. Ing. Petra Štofková, správca

K090563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Košťál Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cisárska bašta 552 / 6, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Timoranská
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Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/116/2019 S1183
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/116/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Gabriel Košťál, nar. 10.10.1964, bytom Cisárska bašta 552/6, 940 02
Nové Zámky v súlade s ustanovením § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku zo
všeobecnej podstaty dlžníka.

Predmetom predaja – ponukového konania sú nasledovné nehnuteľnosti vo vlastníctve dlžníka, a to:

1.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru
Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 4764, parcela reg. "C" evidovaná na katastrálnej mape, parc.č.
7040/2, záhrada 928 m2, na mene úpadcu v podiele 1/1 k celku, súpisová hodnota 4300,- €

Najnižšie podanie k majetku pod č. 1.) je určené na sumu 4300 €

2.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru
Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 4764, parcela reg. E, evidovaná na mape určeného operátu, parc.č.
965/6, lesný pozemok, 2680 m2, na mene úpadcu v podiele 1/1 k celku, súpisová hodnota 2680 €

Najnižšie podanie k majetku pod č. 2.) je určené na sumu 2680 €

3. nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru
Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 10668, na mene úpadcu v podiele 1/1 parc.reg. "E" evidovaná na
mape určeného operátu, parc.č. 965/3, lesný pozemok , 54 m2, identifikácia na záväzný druh pozemku
parc. reg. "C" KN, parc.č. 965/3, trvalý trávny porast, 54 m2, súpisová hodnota 150 €

Najnižšie podanie k majetku pod č. 3.) je určené na sumu 150 €

4.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru
Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 10668, na mene úpadcu v podiele 1/1, parc.reg. "E" evidovaná na
mape určeného operátu, parc.č. 5425/1, záhrada, 1965 m2, identifikácia na záväzný druh pozemku parc.
reg. "C" KN, parc.č. 5425/1 trvalý trávny porast, 25 m2, súpisová hodnota 4000 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Najnižšie podanie k majetku pod č. 4.) je určené na sumu 4000 €

5.) nehnuteľnosť v kat.úz. Nové Zámky, zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho odboru
Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 10668, na mene úpadcu v podiele 1/1, parc.reg. "E" evidovaná na
mape určeného operátu, parc.č. 5425/4, orná pôda, 298 m2, identifikácia na záväzný druh pozemku
parc.reg. "C" KN, parc.č. 5425/4, záhrada 252 m2, ostatná plocha 9 m2, súpisová hodnota 1300 €

Najnižšie podanie k majetku pod č. 5.) je určené na sumu 1300 €

V predloženej ponuke musí predkladateľ ponuky špecifikovať výšku ponúknutej kúpnej ceny vo vzťahu ku
každému z vyššie uvedených položiek pod č. 1 až 5 samostatne a špecifikovať ku ktorej položke sa
konkrétna ponuka vzťahuje.

Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi
v zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 23OdK/116/2019 - ZÁVÄZNÁ
PONUKA_NEOTVÁRAŤ“.

Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu: JUDr. Tatiana
Timoranská, 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
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e) Vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o predaji predmetu ponukového
konania v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom
konaní za najvýhodnejšiu.

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 Všeobecná úverová banka, a.s., IBAN: SK59 0200 0000 0038 6307 6653,
variabilný symbol: 231162019

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, správa 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.
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Nadobúdateľ nadobudne predmet ponukového konania – nehnuteľný 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.

Všetky náklady súvisiace s prevodom predmetu ponukového konania a to najmä správne poplatky za vkladové
konanie bude znášať úspešný záujemca ponukového konania.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý
záujemca kontaktovať správcu na t.č.: 0918907247 alebo emailom: timoranska@akts.sk

JUDr. Tatiana Timoranská, správca

K090564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 752 / 22, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/296/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/296/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako konkurzný správca dlžníka PaedDr. Marián Mravík, nar. 06.07.1952, bytom
Ružová 22, 949 01 Nitra, štátny občan SR, podľa ust. §1671 ods. 3 zákona č. 7 / 2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa Silverside,a.s., so sídlom
Plynárenská 7/B,
Bratislava, Slovenská republika, IČO:50 052 560 , s poradovým číslom veriteľa: 1, bola prijatá s
celkovou prihlásenou sumou: 71736,88 EUR, prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok vedenom podľa §31 ods. 1 ZKR.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K090565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mravík Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružová 752 / 22, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1952
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/296/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/296/2018
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 súdu Nitra zo dňa 7.8.2018, sp. zn.: 32OdK/296/2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
156/2018, dňa 14.8.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – PeadDr. Marián Mravík, nar. 06.07.1952,
Ružová 22, 949 01 Nitra, štátny občan SR (ďalej len „dlžník“). Týmto uznesením bol súčasne ustanovený do
funkcie správcu dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra,
zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: PeadDr. Marián Mravík,
nar. 06.07.1952, Ružová 22, 949 01 Nitra, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: PeadDr. Marián Mravík, nar. 06.07.1952,
Ružová 22, 949 01 Nitra, zrušuje.

V Nitre, dňa 8.10.2019
Ing. Jana Fülöpová, správca

K090566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SAPA, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 537 322
Obchodné meno správcu:
SKP, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/8/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/8/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
1. VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁVRHU KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU PRE NEZABEZPEČENÝCH
VERITEĽOV

1. Úvodné ustanovenia
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Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K/8/2015 zo dňa 08.12.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka SAPA, s.r.o., so sídlom Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO: 36 537 322 (ďalej ako „Úpadca“)
a do funkcie správcu bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO:
44 915 691, zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR pod č. S1359 (ďalej aj „správca“).
V zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
„Pred zostavením rozvrhu správca zostaví zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do podstaty, z ktorej sa rozvrh zostavuje; v zozname uvedie poradie a sumy, v
akej boli alebo majú byť pohľadávky proti podstate uspokojené. Zostavenie zoznamu a zámer zostaviť rozvrh
správca oznámi zverejnením v Obchodnom vestníku.“
V zmysle ustanovenia § 101 ods. 1 a ods. 2 ZKR:
„(1) Po úplnom speňažení majetku zapísaného do súpisu, ukončení všetkých sporov o určení pohľadávok a
ukončení všetkých sporov, ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu, správca bezodkladne
pripraví pre nezabezpečených veriteľov konečný rozvrh výťažku (ďalej len „konečný rozvrh výťažku“). Na ten
účel správca zverejní v Obchodnom vestníku návrh konečného rozvrhu výťažku a ním určenú lehotu nie kratšiu
ako 15 dní a nie dlhšiu ako 30 dní na jeho schválenie. Návrh konečného rozvrhu výťažku správca pred jeho
zverejnením doručí jednotlivým členom veriteľského výboru.“
„(2) Návrh konečného rozvrhu výťažku okrem rozvrhu zvyšného výťažku zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu obsahuje v prílohe všetky predchádzajúce rozvrhy výťažkov vrátane rozvrhov výťažkov oddelených
podstát.“
V zmysle ustanovenia § 98 ods.1 a ods. 2 ZKR platí:
„(1) Rozvrh zo všeobecnej podstaty správca zostaví bez zbytočného odkladu po speňažení majetku všeobecnej
podstaty; výťažky, ktoré majú byť podľa rozvrhu vydané na sporné pohľadávky, správca uschová.“
„(2) Ak to povaha veci pripúšťa, správca zostaví aj čiastkový rozvrh zo všeobecnej podstaty. Veriteľský výbor sa
môže domáhať, aby súd prikázal správcovi čiastkový rozvrh zostaviť a v akom rozsahu.“
V zmysle ustanovenia § 49 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) platí:
„Rozvrh výťažku obsahuje všeobecnú časť a rozvrhovú časť. Všeobecná časť rozvrhu výťažku obsahuje opis
doterajšieho priebehu konkurzu, najmä opis skutočností, ktoré sú dôležité pre tých, ktorí budú rozvrh výťažku
schvaľovať.“
2. Opis doterajšieho priebehu konkurzu so zameraním na skutočnosti, ktoré sú dôležité pre
tých, ktorí budú rozvrh výťažku schvaľovať
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 31K/8/2015 zo dňa 08.12.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka SAPA, s.r.o., so sídlom Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO: 36 537 322 a do funkcie správcu
bola ustanovená spoločnosť SKP, k.s., so sídlom kancelárie Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 44 915 691, zapísaná
v zozname správcov vedeným MS SR pod č. S1359.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 18.03.2016 o 11:00 hod. v budove Hotela ZARA, na adrese Krušovská
4721/74, 955 01 Topoľčany.
Správca v priebehu konkurzu vykonal úkony smerujúce k objasneniu majetkových hodnôt Úpadcu a na základe
vlastnej činnosti a poskytnutej súčinnosti zistil:
a) oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa – Daňový úrad Nitra (právneho predchodcu postupníka Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 (ďalej len „Slovenská konsolidačná,
a.s.“) pred vstupom postupníka do konkurzného konania v zmysle Uznesenia Okresného súdu Nitra č.
k. 31K/8/2015-504 zo dňa 20.4.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 19.5.2017) tvorí do výšky zistenej
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zabezpečenej pohľadávky 17 260,00 EUR, nasledovný nehnuteľný majetok Úpadcu:
pozemok zapísaný na LV č. 1683 pre k. ú. Krušovce - zastavané plochy a nádvorie parcela KN-C 1068 o
výmere 418 m2, spoluvl. podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 12 540,00 EUR,
- pozemok zapísaný na LV č. 1683 pre k. ú. Krušovce - záhrady parcela KN-C 1069 o výmere 569 m2, spoluvl.
podiel úpadcu: 1/1, súpisová hodnota majetku: 8 500,00 EUR,
(spolu ďalej len „Nehnuteľnosti 1“).
Uvedené majetkové hodnoty boli zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty a zápis bol zverejnený v OV č.
30 / 2016 zo dňa 15.02.2016.
Nehnuteľnosti 1 boli v konaní speňažované na základe záväzného pokynu dražbou správcu dňa 17.07.2017
o 14:15 hod., na ktorej sa vydražiteľom stal účastník dražby Alvita 1, s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 54, 960 01
Zvolen, IČO: 47 513 519 (ďalej len „Nadobúdateľ“) za najvyššie podanie v sume 17 300,00 EUR.

b) oddelenú podstatu zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37
Bratislava, IČO: 00 151 653 (ďalej len „Slovenská sporiteľňa, a.s.“) tvorí do výšky zistenej zabezpečenej
pohľadávky nasledovný nehnuteľný majetok Úpadcu evidovaný na LV č. 4530, pre k.ú. Topoľčany, Okres
Topoľčany, obec Topoľčany, a to:
- pozemky parcely registra KN – C s parc. číslom 4811/5 – orná pôda o výmere 1309 m2,
- pozemky parcely registra KN – C s parc. číslom 4811/10 – zastavané plochy a nádvorie o výmere 497 m2,
- stavby na parc. číslo 4811/10, súp. číslom 4721 – ubytovacie zariadenie Hotel ZARA
(ďalej len „Nehnuteľnosti 2“).
Nehnuteľnosti 2 boli zapísané do súpisu majetku oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., oznam o zapísaní bol zverejnený v OV č. 30 / 2016 zo dňa 15.02.2016, a následne boli
Nehnuteľnosti v konkurze speňažované na základe záväzného pokynu dražbou dražobníkom podľa ustanovení
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 dňa 03.01.2019, na ktorej
boli Nehnuteľnosti vydražené za najvyššie podanie v sume 139 500,00 EUR.
c) všeobecnú podstatu tvorí majetok:
- Hnuteľná vec – osobné motorové vozidlo Peugeot 1,4E, VIN: VF32EKWA44911673, rok výroby: 2006, súpisová
hodnota: 1 100,00 EUR; tento majetok bol v súlade so záväzným pokynom speňažovaný verejným ponukovým
konaním za kúpnu cenu vo výške 150,00 EUR,
- Iná majetková hodnota - preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2015 - Všeobecná zdravotná
poisťovňa, a.s. – súpisová hodnota: 589,90 EUR, suma výťažku zo speňaženia: 589,90 EUR,
- Iná majetková hodnota - nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu
– súpisová hodnota: 751,49 EUR, suma výťažku zo speňaženia: 751,49 EUR,
S poukazom na skutočnosť, že správca speňažil všetky majetkové hodnoty zapísané do súpisu majetku
všeobecnej podstaty, pristúpil správca k vypracovaniu tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov.

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

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

168

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

1. Výťažok zo speňaženia
Tabuľka č. 1 ilustruje opis príslušných súpisových zložiek majetku tvoriacich oddelenú podstatu s priradením
výťažku pripadajúceho na jednotlivé súpisové zložky tvoriace oddelenú podstatu, spôsob ich speňaženia a dôvod
výberu tohto spôsobu speňaženia:

Tab. č. 1: Všeobecná podstata - príjmy zo speňaženia:
Výťažok na
zložku v EUR

Opis súpisovej zložky majetku

Osobné motorové vozidlo Peugeot 1,4E, VIN: VF32EKWA44911673, rok
150,00 EUR
výroby: 2006
Kreditný úrok

1,97 EUR

Preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2015 - Všeobecná
589,90 EUR
zdravotná poisťovňa, a.s.
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
751,49 EUR
predbežného správcu
SPOLU
1 493,36 EUR

danú

súpisovú Spôsob speňaženia súpisovej
zložky
Verejné ponukové konanie
zabezpečením
prostriedkov
zabezpečením
prostriedkov
zabezpečením
prostriedkov

finančných
finančných
finančných

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

Správca konštatuje, že boli úspešne speňažené vyššie uvedené súpisové zložky tvoriace všeobecnú
podstatu a zo speňaženia tejto podstaty bol dosiahnutý výťažok 1 493,36 EUR.
2. Pohľadávky proti podstate
1. Všeobecne o pohľadávkach proti podstate
Podľa § 87 ods. 1, 5 a 6 ZKR:
„1) Pohľadávky proti podstate sú pohľadávky proti všeobecnej podstate a pohľadávky proti oddelenej podstate.
5) Pohľadávky proti oddelenej podstate sú náklady podľa odseku 2, ak súvisia s oddelenou podstatou, pričom
tieto sa uspokojujú z oddelenej podstaty v tomto istom poradí ako pohľadávky proti všeobecnej podstate. Ak
náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto sa rozpočítajú medzi dotknuté podstaty
pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak už došlo k speňaženiu majetku, pri
rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z výťažku získaného speňažením majetku.
6) Pohľadávky proti oddelenej podstate uspokojuje správca priebežne; ak nemôže plne uspokojiť pohľadávky proti
oddelenej podstate toho istého poradia, uspokoja sa pomerne.“
Podľa ustanovenia § 95 ods.1 ZKR platí:
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„Nezabezpečené pohľadávky sa v zistenom rozsahu uspokoja z výťažku speňaženia majetku tvoriaceho
všeobecnú podstatu, ktorý zvýšil po odpočítaní pohľadávok proti podstate priradených k súpisovým zložkám
majetku tvoriacich všeobecnú podstatu. Ak nie je možné uspokojiť nezabezpečené pohľadávky v celom rozsahu,
uspokoja sa pomerne podľa ich vzájomnej výšky.“
S poukazom na citované ustanovenie ZKR výťažok zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
úpadcu sa znižuje o pohľadávky proti podstate priradené k súpisovým zložkám majetku úpadcu, ktoré tvoria
všeobecnú podstatu úpadcu.
Podľa § 87 ods. 5 ZKR, ak náklady súvisiace s oddelenou podstatou súvisia aj s inou podstatou, tieto sa
rozpočítajú medzi dotknuté podstaty pomerným spôsobom podľa súpisovej hodnoty majetku, s ktorým súvisia; ak
už došlo k speňaženiu majetku, pri rozpočítaní nákladov medzi dotknuté podstaty sa vychádza z výťažku
získaného speňažením majetku.
Podrobný prehľad celkových súm výťažkov z jednotlivých súpisových zložiek majetku podliehajúceho
konkurzu s priradenými pohľadávkami proti jednotlivým podstatám tvorí Prílohu č. 1 tohto návrhu rozvrhu
výťažku a zoznam pohľadávok proti podstate s uvedením právneho dôvodu, času vzniku, času
uspokojenia a veriteľa pohľadávky proti podstate, ako aj dôvodu jej priradenia k príslušnej súpisovej
zložke majetku v intenciách úpravy § 87 ZKR tvorí Prílohu č. 2 tohto návrhu rozvrhu výťažku.
Celkovo vznikli pohľadávky proti všeobecnej podstate vo výške 799,49 EUR tak, ako je podrobne
špecifikované v prílohách tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov.
Oznam správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku z
všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR.
V lehote 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate v Obchodnom vestníku
SR, poradie pohľadávky proti podstate nenamietla u správcu žiadna z okruhu legitimovaných osôb. 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.

2. Ustanovenia o výpočte odmeny správcu
Odmena správcu za výkon funkcie pozostáva z paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze
veriteľov určenej rozhodnutím konkurzného súdu a z odmeny správcu z výťažku. Paušálna odmena správcu bola
správcovi priznaná uznesením Okresného súdu Nitra vo výške 6 638,78 EUR bez DPH.
Nakoľko správca ku dňu vzniku nároku na odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov bol
platiteľom DPH, odmena sa zvyšuje o 20% DPH a spolu vznikla vo výške 7 966,54 EUR s DPH.
Pri výpočte odmeny správcu zo speňaženia boli aplikované tieto právne normy:
Podľa ustanovenia § 13 ods. 1 vyhlášky:
„Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré
ustanovuje táto vyhláška (ďalej len „odmena z výťažku“). Za speňaženie majetku podliehajúceho konkurzu pred
konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden správca.“
Podľa § 17 ods. 1 a ods. 2 vyhlášky platí:
„(1) Za speňaženie peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu, ktorá vyplynula z nároku na náhradu škody, z
nároku na úhradu nemajetkovej ujmy, z odstúpenia od zmluvy, z bezdôvodného obohatenia, z neplatnosti
právneho úkonu alebo zo zmluvnej pokuty, patrí správcovi odmena 6 % z výťažku.“
„(2) Za speňaženie inej peňažnej pohľadávky podliehajúcej konkurzu patrí správcovi odmena 5 % z výťažku. Za
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výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.“
Podľa § 20 ods. 2 vyhlášky platí:
„Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za speňaženie peňažných
prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena 1 % z výťažku.“
S poukazom na vyššie uvedené ustanovenia vyhlášky správca vypočítal odmenu zo speňaženia každej súpisovej
zložky majetku všeobecnej podstaty (pokiaľ mu za jej speňaženie prináleží odmena) nasledovne:
·
·

pri odmene za speňaženie hnuteľných vecí správca vypočítal odmenu v súlade s ustanovením § 20 ods.
1 vyhlášky,
pri odmene za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením vypočítal odmenu
ako 1 % zo základu, v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 vyhlášky.

Za výťažok z úroku vyplateného bankou za zostatok na účte, na ktorý sa uložil výťažok zo speňaženia majetku
podliehajúceho konkurzu, odmena správcovi nepatrí.
Tab. č. 2: Vyčíslenie odmeny správcu zo speňaženia každej súpisovej zložky majetku všeobecnej podstaty
Základ
pre
odmeny

Odmena správcu z výťažku

Osobné motorové vozidlo Peugeot 1,4E, VIN: VF32EKWA44911673, rok výroby:
150,00 EUR
2006
Preplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania za rok 2015 - Všeobecná zdravotná
589,90 EUR
poisťovňa, a.s.
Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
751,49 EUR
správcu
SPOLU
1 491,39 EUR

výpočet Odmena
DPH

bez Odmena
DPH

22,83 EUR

27,40 EUR

5,90 EUR

7,09 EUR

7,50 EUR

9,00 EUR

36,23 EUR

43,49 EUR

s

V zmysle uvedeného má správca nárok na odmenu zo speňaženia všeobecnej podstaty spolu vo výške 43,49
EUR s DPH.

3. Ustanovenia o výpočte súdneho poplatku za konkurzné konanie

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

Podľa § 7 ods. 11 ZoSP, základ poplatku sa zaokrúhľuje na celé eurá nadol. Poplatok sa vypočíta s presnosťou
na eurocenty tak, že ak suma prevyšujúca celé číslo je
a) menšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na celé euro nadol,
b) rovná 50, poplatok sa nezaokrúhli,
c) väčšia ako 50, poplatok sa zaokrúhli na pol eura nadol.
Podľa položky 5 písm. c) prílohy k ZoSP - Sadzobníka súdnych poplatkov - za konkurzné konanie podľa
osobitného predpisu 3f) 0,2 % z výťažku zahrnutého do čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty,
najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu 0,2 % z výťažku zahrnutého do konečného rozvrhu výťažku
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zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa platí len zo zvyšného výťažku zahrnutého do konečného
rozvrhu výťažku; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty z oddelenej
podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu; 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku z
oddelenej podstaty, najviac 3 319 eur; poplatok sa však neplatí z výťažku, ktorý bol zaradený do oddelenej
podstaty z inej oddelenej podstaty, pokiaľ už bol aspoň raz predmetom rozvrhu.
V súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, správca vypočítal súdny poplatok za konkurzné konanie pre
všeobecnú podstatu ako sumu výťažku zahrnutého do rozvrhu vo výške 1 493,36 EUR násobenú koeficientom 0,2
%, z čoho určil výslednú sumu súdneho poplatku vo výške 2,50 EUR.
3. Suma určená na uspokojenie zistených nezabezpečených veriteľov

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

1 493,36 EUR
799,49 EUR
693,87 EUR

4. Návrh rozvrhu
S poukazom na vyššie uvedené správca predkladá zástupcovi veriteľov tento návrh konečného rozvrhu výťažku
pre nezabezpečených veriteľov:
Veriteľský výbor v právnej veci úpadcu SAPA, s.r.o., so sídlom Chmeľová 222/20, 955 01 Veľké Bedzany, IČO:
36 537 322, vedenej pred Okresným súdom Nitra, sp. zn. 31K/8/2015 o návrhu konečného rozvrhu výťažku pre
nezabezpečených veriteľov zo dňa 07.10.2019, takto
r o z h o d o l:
Veriteľský výbor s c h v a ľ u j e návrh konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov zo dňa
07.10.2019, nasledovne:

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

1 493,36 EUR
799,49 EUR
693,87 EUR

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

Veriteľ

Zistená
suma
pohľadávok
veriteľa Podiel na celkovej sume v Suma
určená
na
uspokojovaných na základe rozvrhu zo konkurze
zistených uspokojenie
veriteľov
všeobecnej podstaty
pohľadávok
dlžníka

Allianz - Slovenská poisťovňa,
4 725,92 EUR
a.s.
Benaoudia Salah
211 104,45 EUR
Bouchrifi Mohamed
456 217,90 EUR
DÔVERA
zdravotná
897,26 EUR
poisťovňa, a.s.
KLIMATECH s.r.o.
1 739,56 EUR
Mesto Topoľčany
6 906,73 EUR
Regionálna veterinárna a
283,45 EUR
potravinová správa Topoľčany
Slovenská konsolidačná, a.s. 600,00 EUR
Slovenská konsolidačná, a.s. 5 072,86 EUR*

0,42%

2,94 EUR

18,93%
40,92%

131,37 EUR
283,91 EUR

0,08%

0,56 EUR

0,16%
0,62%

1,08 EUR
4,30 EUR

0,03%

0,18 EUR

0,05%
0,45%

0,37 EUR
3,16 EUR
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Slovenská republika - Krajský
7 331,00 EUR
súd v Bratislave
Slovenská sporiteľňa, a.s.
377 230,95 EUR**
Slovenský
plynárenský
6 614,33 EUR
priemysel, a.s.
Sociálna poisťovňa
30 182,82 EUR
Všeobecná
zdravotná
3 449,36 EUR
poisťovňa, a.s.
ZSE Energia, a.s.
2 637,14 EUR

Deň vydania: 10.10.2019

0,66%

4,56 EUR

33,83%

234,75 EUR

0,59%

4,12 EUR

2,71%

18,78 EUR

0,31%

2,15 EUR

0,24%

1,64 EUR

*Predstavuje rozdiel prihlásenej zabezpečenej pohľadávky v sume 17 260,00 EUR a uspokojenia na základe
rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. v sume 12 187,14 EUR
**Predstavuje rozdiel prihlásenej zabezpečenej pohľadávky v sume 448 549,90 EUR a uspokojenia na základe
rozvrhu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Slovenská sporiteľňa, a.s. v sume 71 318,95 EUR

Správca žiada veriteľský výbor, aby v lehote 15 dní od zverejnenia tohto návrhu konečného rozvrhu
výťažku pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku SR, tento návrh konečného rozvrhu
výťažku schválil.

SKP, k.s.

K090567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chobotová Miriam
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 322, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/125/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/125/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Kulich, správca so sídlom kancelárie L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, značka správcu S1351 (ďalej
ako „správca“), bol uznesením Okresného súdu Nitra č. 28OdK/125/2019 – 21 zo dňa 31.07.2019 ustanovený za
správcu majetku dlžníka Miriam Chobotová, nar. 15.07.1975, bytom 951 43 Čakajovce (ďalej ako „dlžník“).
Uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 06.08.2019.
V zmysle ust. §167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej ako „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. §167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku
ako aj vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí dňa 02.09.2019, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom majetku,
ktorý by mohol podliehať konkurznej podstate v zmysle ustanovenia §167h ZKR.
V zmysle ustanovenia §167v ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
Miriam Chobotová, nar. 15.07.1975, končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vedený pod sp. zn.: 28OdK/125/2019 S1351 na
majetok dlžníka Miriam Chobotová, nar. 15.07.1975, bytom 951 43 Čakajovce, občan SR, zrušuje.
Zrušením konkurzu funkcia správcu zaniká (§ 167v ods. 4 ZKR).
V Nových Zámkoch 07.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K090568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Miklósiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 286, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/122/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Alica
Miklósiová, nar. 25.10.1967, bytom Kameničná 286, 946 01 Kameničná, podnikajúca pod obchodným
menom: Alica Miklósiová, s miestom podnikania Pionierska 28, 946 57 Svätý Peter, IČO: 41 256 638, pod
spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/122/2019 S1412, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 v spojení s ust.
§-u 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 „ZoKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj:

Spoluvlastníckeho podielu vo výške 1/10-ina k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese Komárno, obec
Pribeta, kat. úz. Pribeta zapísaným na LV č. 78 ako parc. reg. "C":
·
·
·

č. 194/1 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 622 m2, .súpisová hodnota a mena: 115,00 €
č. 194/2 Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 258 m2, .súpisová hodnota a mena: 108,00 €
č. 196 Záhrada o výmere 1500 m2, ...................................... súpisová hodnota a mena: 278,00 €

-

č. 517 Záhrada o výmere 27 m2,.............................................súpisová hodnota a mena: 05,00 €

-

stavba na par. č. 194/1 Rodinný dom so súp. č.548, ......súpisová hodnota a mena: 3114,00 €

Súpisová hodnota a mena spolu: 3 620,00 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)
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Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 31OdK/122/2019 ALICA MIKLÓSIOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštoualebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra,a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého
záujemcusprávca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu
saneprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku) zložiť nabankový účet správcu

vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 3112212019
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Alica Miklósiová
Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „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.“

5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá
budeponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany 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

175

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

O výsledkuvyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk.Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušnýmorgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K090569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alica Miklósiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kameničná 286, 946 01 Kameničná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/122/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
PREDAJ NEHNUTEĽNOSTÍ

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Alica
Miklósiová, nar. 25.10.1967, bytom Kameničná 286, 946 01 Kameničná, podnikajúca pod obchodným
menom: Alica Miklósiová, s miestom podnikania Pionierska 28, 946 57 Svätý Peter, IČO: 41 256 638, pod
spisovou značkou správcovského spisu 31OdK/122/2019 S1412, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 v spojení s ust.
§-u 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 „ZoKR“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj:

Spoluvlastníckeho podielu vo výške ½-ica k nehnuteľnostiam nachádzajúcim sa v okrese Komárno, obec Svätý
Peter, kat. úz. Svätý Peter zapísaným na LV č. 273 ako par. reg. "C":
·
-

č. 2284/1 Záhrada o výmere 1061 m2...................................súpisová hodnota a mena: 196,30 €

č. 2284/5 Záhrada o výmere 489 m2.....................................súpisová hodnota a mena: 90,50 €
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Súpisová hodnota a mena spolu: 286,80 €

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:

1. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj za najvyššiu ponuku.

2. Záujemcovia budú doručovať záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „ODDLŽENIE
KONKURZOM 31OdK/122/2019 ALICA MIKLÓSIOVÁ – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to
poštoualebo osobne na adresu kancelárie správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01
Nitra,a to v lehote do 10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého
záujemcusprávca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu
saneprihliada. V prípade ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

4. Kúpnu cenu, ktorú záujemca ponúkne vo svojej záväznej ponuke musí najneskôr do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk (10 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania
vObchodnom vestníku) zložiť nabankový účet správcu

vedený v Tatra banke a.s.:
SK58 1100 0000 0029 2789 7609
Variabilný symbol: 3112222019
Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Alica Miklósiová
Podľa §-u 167p ods. 1 ZoKR: „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.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
· Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu podpisu
kúpnej zmluvy v rozsahu: meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno,
sídlo, IČO.
Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
·
odmietnutia/neprijatia záväznej ponuky.
· Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.

6. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá
budeponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu.
O výsledkuvyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po
vyhodnotení ponúk.Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v
evidencii pred príslušnýmorgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.

7. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.

8. Bližšie informácie si záujemcovia môžu vyžiadať telefonicky na t. č. 0948 400 970, príp. cez e-mail:
spravca@spravca.info, pallova@spravca.info.

V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K090570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branikovič Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Humnami 734 / 65, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1977
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/126/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/126/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, správca dlžníka (úpadcu): Dušan Branikovič, nar.: 06.09.1977, trvale bytom: Za Humnami
734/65, 949 01 Nitra, spisová značka: 27OdK/126/2019 týmto oznamuje:
·
·

v súlade s ust. § 166i v spojení s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení oznamuje, že ku dňu 7.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
v súlade s ust. § 167j ods. 1 v spojení s § 77 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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v platnom znení, že majetok nepatrnej hodnoty, nebol zapísaný do súpisu.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rovňaník Mário
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 250, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.12.1992
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/48/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/48/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o II. kole ponukového konania
Spoločnosť Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., adresa kancelárie: Pribinova 1, Topoľčany
95501,
S1893,
ako
správca
v
konkurznom
konaní
na
majetok dlžníka,
ktorým
je Mário
Rovňaník, nar. 14.12.1992, trvale bytom Šarovce 250, 935 52 Šarovce, obchodné meno: Mário Rovňaník, miesto
podnikania: Šarovce 250, 935 52 Šarovce, IČO: 46 861 921, v zmysle ust. §167p ods. 1 ZKR v spojení s ust.
§167q ods. 3 ZKR oznamuje vyhlásenie ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty dlžníka.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do všeobecnej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 137/2019
zo dňa 18.07.2019.
Predmetom speňaženia je nasledovný majetok:
A) Hnuteľná vec / osobné motorové vozidlo zn. Honda Civic 5DR, rok výroby 2009, počet najazdených kilometrov:
323 987, VIN 3HHFK2709U010609, vyradené z evidencie, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1, stav: pojazdné,
množstvo poškodení a škrabancov karosérie, prasknutý predný nárazník, prasknutý bočný nárazník, prasknutý
zadný nárazník, poškodený rám dverí, rozbité svetlo
Súpisová hodnota: 3000 Eur

Podmienky II. ponukového kola:
i) Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od zverejnenia oznámenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku s tým, že ponuky na kúpu sa predkladajú na adresu kancelárie správcu v uzavretej obálke s
výslovným označením „Neotvárať – ponuka - 31OdK/48/2019“.
ii) Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne správca nebude prihliadať.
iii) Záujemca o kúpu v ponuke uvedie identifikáciu majetku o ktorý má záujem, výšku ponúkanej ceny a predloží
doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej ceny vopred na účet správcu vedený v Tatra banka, a.s.,
číslo účtu / IBAN: SK19 1100 0000 0029 4605 7293, s uvedením VS:31OdK/48/2019a poznámku, v ktorej sa
uvedenie základná špecifikácia alebo názov majetku, o ktorú záujemca prejavil záujem. Záujemca ďalej v ponuke
predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej osoby meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,
trvalé bydlisko, v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo. V podanej ponuke musí byť jednoznačné
vyhlásenie, že záujemca v celom rozsahu súhlasí s podmienkami ponukového konania, ktoré si prečítal a
podpisom na ponuke s nimi prejavuje súhlas.
iv) Ponuky záujemcov musia byť podpísané osobne záujemcom alebo osobou oprávnenou konať za 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

179

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu na základe riadne udeleného plnomocenstva zo strany záujemcu s
úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu záujemcu. Každý záujemca môže do ponukového konania v
súlade s uvedenými podmienkami ponukového konania podať iba jednu ponuku, v opačnom prípade sa na jeho
ponuky neprihliada.
v) Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny. Minimálna ponúknutá kúpna cena nie je
stanovená, správca je však oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú alebo nevýhodnú ponuku. Rozhoduje vždy
najvyššia ponúknutá kúpna cena. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami
ponukového konania budú z ponukového konania vylúčené. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
vi) Správca vyhodnotí ponuky do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk v zmysle tejto
ponuky. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi. Správca vráti neúspešným záujemcom
zálohy na ponúknutú kúpnu cenu v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na vyhodnotenie ponúk.
vii) Záujemca, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od obdržania
oznámenia o výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom. Zložená záloha sa započítava
na kúpnu cenu. Ak záujemca kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom neuzavrie alebo od ponuky odstúpi, záloha
prepadá v prospech konkurzu ako pokuta za nedodržanie podmienok ponukového konania. Správca navyše už
nie je viazaný touto ponukou a predmet ponukového konania správca bude ďalej ponúkať na predaj.
viii) Už podané ponuky nie je možné meniť a ani ich zobrať späť.
ix) Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle +421 908 433 443 v úradných
hodinách alebo na e-mailovej adrese: nr@bric.sk

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viola Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvor Mikuláš 658, 941 35 Dubník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/130/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/130/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Viola Rusnák, nar.: 19.09.1978, bytom Dvor Mikuláš č. 658, 941 35 Dubník
(ďalej len „dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje Súpis majetku všeobecnej podstaty:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 1107 ako:
POZEMOK - Parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová hodnota
Sporný zápis
1.
616/1
Trvalý trávnatý porast
1039
E
1/4
103,90 €
2.
617/1
Trvalý trávnatý porast
842
E
1/4
84,20 €
3.
680/1
Trvalý trávnatý porast
205
E
1/4
20,50 €
4.
681/1
Trvalý trávnatý porast
230
E
1/4
23,-€
5.
1412/2
Orná pôda
856
E
1/4
171,20 €
6.
1734/1
Orná pôda
5377
E
1/4
1.075,40 €
7.
1957/2
Orná pôda
5363
E
1/4
1.072,60 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 321 ako:
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POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera

Regist.

Deň vydania: 10.10.2019

Spoluvl. podiel

Súpisová
hodnota
8.
219/2
záhrada
902
C
1/3
902,- €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 320 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová
hodnota
9.
224/2
Zastavaná plocha a nádvorie
658
C
4/72
109,66 €
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Nová Vieska, obec: Nová Vieska, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská republika, ktoré sú
zapísané na LV č. 318 ako:
POZEMOK - Parcely registra “C“ evidované na katastrálnej mape
P.č. Parc. číslo
Druh pozemku
Výmera
Regist.
Spoluvl. podiel
Súpisová
hodnota
10. 226
záhrada
363
C
2/45
48,40 €
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová
hodnota
11. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v kat. území: Veľká tabuľa, obec: Dubník, okres: Nové Zámky, štát: Slovenská
republika, ktoré sú zapísané na LV č. 15 ako:
Byt. č. 716, nachádzajúci sa na prízemí stavby: Bytový dom so súp. č. 675, postavený na pozemku parcela registra 12.500,- €
"C"
s
parc.
č.
65
zastavaná
plocha
a
nádvorie
o
výmere
173
m2,
Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve a spoluvlastnícky
podiel
k pozemku:
1/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/2
P.č. Opis súpisovej zložky majetku
Súpisová
hodnota
12. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: Opel Tigra, VIN: W0L0SAF07W4158599, rv. 21.01.1998, farba: čierna metalíza,
EČ: NZ327GH
400,- €
Stav: Celkovo opotrebované, nepojazdné - havarované, má odtrhnuté spätné zrkadlo vodiča, rozbité okno vodiča,
poškriabaný a ohnutý blatník na strane vodiča. Neplatné osvedčenie o emisnej a technickej kontrole.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

V Nitre dňa 07.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváthová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 1827/5, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.08.1977
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/105/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/105/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Adriana Horváthová, nar.: 21.08.1977, trvale bytom: Štúrova
1827/5, 947 01 Hurbanovo, spisová značka: 28OdK/105/2019(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz
Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
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žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nestoriková Karin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Alekšince 96, 951 22 Alekšince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1975
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/110/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/110/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Karin Nestoriková, nar.: 18.04.1975, trvale bytom: Alekšince
96, 951 22 Alekšince, spisová značka: 29OdK/110/2019(ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že konkurz Dlžníka
končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.

Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Borský Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beethovenova 450 / 2, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.11.1984
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Pribinova 73/1, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/124/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/124/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Pribinova 1,
Topoľčany 95501, ako správca dlžníka (úpadcu): Tibor Borský, nar.: 27.11.1984, trvale bytom: Beethovenova
450/2, 949 11 Nitra, t. č. P.O.BOX 32 A, 949 01 Nitra, spisová značka: 29OdK/124/2019(ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že konkurz Dlžníka končí, vzhľadom na to, že:
·
·
·
·

správca zistil, že konkurzná podstata neobsahuje žiaden majetok podliehajúci konkurzu,
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
uplynula základná prihlasovacia lehota a
žiaden z veriteľov neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2 ZKR.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz Dlžníka sa Z R U Š U J E zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (§ 167v ZKR).
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K090576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MST Trade s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lontov 13 / 0, 935 75 Lontov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 643 997
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Hipp, MBA
Sídlo správcu:
Farská 33/ I.p., 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27K/11/2017 S1487
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27K/11/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

Zástupca veriteľov Slovenská konsolidačná a.s., IČO: 35776005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, listom zo
dňa 12.09.2019 ( doručený dňa 4.10.2019) odsúhlasil rozvrh výťažku zverejnený v OV č.: 191/2019 pod K088303
zo dňa 3.10.2019.

K090577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žofia Bieliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potravinárska 1767/24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/197/2018 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/197/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Správca dlžníka oznamuje, že dňa 07.10.2019 vylúčil
a) zo súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka nasledovný majetok:
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1521, Okres: Nitra, Katastrálne územie: Vajka nad Žitavou
- pozemok parc. č. 1593/12, parcela registra “E“, Orná pôda o výmere 9767 m2,
- pozemok parc. č. 1727/89, parcela registra “E“, Trvalé trávnaté porasty o výmere 2490 m2,
spoluvlastnícky podiel 1/30,
ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 138/2018 zo dňa 19.07.2018,
K051956 a vedený pod súpisovým číslom 1 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení a v zmysle
ustanovenia § 38 písmeno a) vyhlášky č. 665/2005 Z. z., (ďalej ako „majetok“)
b) zo súpisu majetku oddelenej podstaty dlžníka nasledovný majetok:
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 926, Okres: Nitra, Katastrálne územie: Vajka nad Žitavou
- pozemok parc. č. 1567/16, parcela registra “E“, Orná pôda o výmere 5841 m2, spoluvlastnícky podiel 1/15,
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ktorý je zapísaný v súpise oddelenej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 138/2018 zo dňa 19.07.2018,
K051955 a vedený pod súpisovým číslom 2 podľa § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. v platnom znení a v zmysle
ustanovenia § 38 písmeno a) vyhlášky č. 665/2005 Z. z., (ďalej ako „majetok“)
z dôvodu, že tento majetok podliehajúci konkurzu nie je možné speňažiť (jedná o drobenie poľnohospodárskych
pozemkov nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, čo odporuje tretej časti zákona NR SR č.
180/1995 Z. z..

Slovenská insolvenčná k.s., správca

K090578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Golánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 103, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/138/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/138/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súdom ustanovený správca konkurznej podstaty dlžníčky Monika Golánová nar.06.09.1974, bytom Salka 103,
943 61 Salka v súlade s ust.§167j ods.1 Zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty.
Pozemok:
číslo parcely
3035

druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvorie

výmera
65 m2

V Nitre, dňa 07.10.2019

číslo LV
783

kat. územie
Salka

podiel
1/1

obec
Salka

hodnota
130,-€

JUDr.Peter Bojda

K090579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žofia Bieliková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potravinárska 1767/24, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/197/2018 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/197/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Žofia Bieliková, nar. 23.10.1965, bytom Potravinárska 1767/24, 949
01 Nitra (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“) zistil, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
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Vzhľadom na skutočnosť správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d.

Slovenská insolvenčná k.s., správca
V Nitre, dňa 07.10.2019

K090580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Gregorová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecná 112/48, 953 05 Zlaté Moravce - Prílepy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1950
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/63/2018 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/63/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská insolvenčná k.s., správca dlžníka Pavlína Gregorová, nar. 26.09.1950, bytom Obecná 112/49, 953 05
Zlaté Moravce - Prílepy (ďalej len „dlžník“) preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“)
zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka
končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky ZKR podľa § 167b ods. 1, §
167c ods. 2 a 3 a § 167d.
Slovenská insolvenčná k.s., správca
V Nitre, dňa 07.10.2019

K090581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Rysuľu 346 / 0, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/239/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEC: Vyhlásenie verejného ponukového konania
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JUDr. Marína Gallová, správca dlžníka Vojtech Čonka, nar. 7.12.1961, bytom Štefana Rysuľu 346, 032 61
Važec (ďalej len „Dlžník“) vyhlasuje, v súlade s ustanovením § - u 167n zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v z.n.p. (ďalej len „ZKR“) v spojení s ustanovením § - u 167p ods. 1 ZKR, prvé kolo verejného
ponukového konania na predaj nehnuteľného majetku Dlžníka, uvedeného v súpise majetku zostaveného dňa
1.10.2019 pod poradovými číslami 1 až 4 (ďalej len ,,nehnuteľné veci“):

STAVBA:
1/
Popis stavby: rod. dom
Štát: SR
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Važec
Katastrálne územie: Važec
LV číslo: 5985
Súpisné číslo: 979
Na parcele číslo: 1485/1
Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 979 nie je evidovaný na liste vlastníctva
Spoluvlastnícky podiel: 1/10
Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok Dlžníka
Súpisová hodnota: 200,00 Eur

POZEMKY:
2/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 589
Štát: SR
Obec: Važec
Katastrálne územie: Važec
Okres: Liptovský Mikuláš
LV č.: 7113
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Číslo parcely: 3866/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/10
Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 23,56 Eur

3/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 620
Štát: SR
Obec: Važec
Katastrálne územie: Važec
Okres: Liptovský Mikuláš
LV č.: 7113
Číslo parcely: 3867/1
Spoluvlastnícky podiel: 1/10
Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 24,80 Eur

4/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 457
Štát: SR
Obec: Važec
Katastrálne územie: Važec
Okres: Liptovský Mikuláš
LV č.: 7114
Číslo parcely: 3867/2
Spoluvlastnícky podiel: 1/20
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Deň zaradenia do súpisu: 1.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Dlžníka
Súpisová hodnota: 9,14 Eur

Vo verejnom ponukovom konaní sa vyššie uvedené nehnuteľnosti speňažujú všetky spolu, ako súbor
nehnuteľností.

Prípadní záujemcovia sú povinní doručiť ponuku na adresu správcu: JUDr. Marína Gallová, so sídlom
Jilemnického 30, 036 01 Martin v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku
v zalepenej obálke s označením: ,,Verejné ponukové konanie – Čonka - NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po
uplynutí tejto lehoty správca nebude prihliadať. Každý záujemca je oprávnený predložiť pre aktuálne kolo len
jednu ponuku. Doručená ponuka je záväzná do skončenia aktuálneho kola verejného ponukového konania.
Predaj nehnuteľného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu, pričom záloha na celú ponúkanú kúpnu
cenu musí byť pripísaná na účet konkurznej podstaty Dlžníka najneskôr v posledný deň lehoty.

Účet konkurznej podstaty, na ktorý je potrebné zaslať celú ponúkanú kúpnu cenu za súbor nehnuteľností je
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. číslo účtu: IBAN: SK96 0900 0000 0051 3668 5267, pričom je potrebné
uviesť aj variabilný symbol VS: 12392019.

Záujemca vo svojej ponuke uvedie:
a) meno/ obchodné meno záujemcu, bydlisko/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO;
b) označenie predmetu kúpy podľa špecifikácie uvedenej v tomto oznámení; Stavba č. 1 a Pozemky č. 2,3,4;
c) návrh cenovej ponuky;
d) telefónne číslo a emailová adresa osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.

Správca si vyhradzuje právo zrušiť celé ponukové konanie.

Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie,
správca nemusí prihliadať. Po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk, správca najneskôr do 10 dní vyhodnotí verejné
ponukové konanie. Správca informuje záujemcov o výsledku verejného ponukového konania v lehote 7 dní odo
dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania, a to písomne na emailovú adresu záujemcov uvedenú
v ponuke. Správca v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania zašle úspešnému
záujemcovi návrh kúpnej zmluvy.

JUDr. Marína Gallová, správca
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K090582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krenželová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 2981/4B, 022 04 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1973
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/38/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/38/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

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 Zuzana Krenželová, nar. 16.05.1973, Okružná 2981/4B, 02204 Čadca (ďalej len „Dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedená zložka majetku, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 82/2019 zo dňa 29.04.2019 (K035471) prestali v zmysle § 167p ods. 2 ZKR podliehať
konkurzu:
Číslo položky
1

Popis

Počet ks Rok výroby

Mobilný telefón HONOR
9
1

2017

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
dlžníka

používaný

1/1

podiel Súpisová hodnota v
€
130,-€

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

K090583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Haceková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/292/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/292/2018
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 Katarína Haceková, nar. 26.12.1984, 010 01 Žilina sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K090584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčeková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 871/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/214/2018 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/214/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tatiana Korčeková, nar. 16.06.1965, bytom Jilemnického 871/7, 031 01
Liptovský Mikuláš týmto zrušuje verejné ponukové konanie zverejnené v OV č. 187/2019 na speňaženie majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorého predmetom boli nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský Mikuláš,
evidované na LV č. 5185, spoluvlastnícky podiel 1/8:
- byt č. 9 vo vchode č. 7 na 2. p. v obytnom dome súp. č. 871 na parcele č. 302/2 o výmere 594 m2 - Zastavaná
plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku C KN parc.
č. 302/2 vo výške 6850/162980. Spoluvlastnícky podiel 1/8, nakoľko uvedený majetok nepodlieha konkurzu.
JUDr. Jozef Kadura, správca

K090585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Korčeková Tatiana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jilemnického 871/7, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/214/2018 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/214/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

JUDr. Jozef Kadura, správca dlžníka: Tatiana Korčeková, nar. 16.06.1965, bytom Jilemnického 871/7, 031 01
Liptovský Mikuláš, týmto v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vylučuje zo súpisu majetku dlžníka tvoriaceho všeobecnú podstatu
nasledovný majetok:

BYT zapísaný na LV č. 5185, k.ú. Liptovský Mikuláš:

- byt č. 9 vo vchode č. 7 na 2. p. v obytnom dome súp. č. 871 na parcele č. 302/2 o výmere 594 m2 - Zastavaná
plocha a nádvorie, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a na pozemku C KN parc.
č. 302/2 vo výške 6850/162980. Spoluvlastnícky podiel 1/8,
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nakoľko uvedený majetok nepodlieha konkurzu.

JUDr. Jozef Kadura

K090586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Mikulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dadanova 3385/5, 010 15 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/202/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/202/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty Dlžníka Stanislav Mikulík, narodený, 21.04.1968 bytom
Dadanova 2285/5, 010 15 Žilina. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania
3OdK/202/2019 s poukazom na ustanovenie § 167p) ods. 1 a násl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 193/2019 zo dňa 07. 10. 2019 (číslo
zverejnenia K089266), pričom sa jedná o hnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka v súpisovej hodnote 700,00€,
za nesledujúcich podmienok:
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody
43, 022 01 Čadca, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie 3OdK/202/2019 – Mikulík – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu SK36 1100 0000 0029
2186 0434, variabilný symbol 32022019.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo e-mailom na
simulaki@centrum.sk.
V Čadci dňa 07. 10. 2019
Imrich Šimulák - správca

K090587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Koleň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 647/29, 038 53 Turany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/224/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Imrich Šimulák, správca konkurznej podstaty Dlžníka Viktor Koleň, narodený 13. 01. 1950, bytom Mierová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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647/29, 038 53 Turany. V konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina, pod číslom konania
3OdK/202/2019 s poukazom na ustanovenie § 167n) ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku
zapísaného v súpise všeobecnej podstaty publikovaného v OV č. 193/2019 zo dňa 07. 10. 2019 (číslo
zverejnenia K089267), pričom sa jedná o nehnuteľný majetok vo vlastníctve Dlžníka v súpisovej hodnote
45,61€€, za nesledujúcich podmienok:
Záujemca o kúpu majetku musí doručiť na adresu správcu konkurznej podstaty Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody
43, 022 01 Čadca, písomnú ponuku na odkúpenie predmetného majetku v zalepenej obálke s označením
„Ponukové konanie 9OdK/224/2019 – Koleň – NEOTVÁRAŤ“ v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia tohto
oznámenia s tým, že zálohu na ponúknutú kúpnu cenu je možné zložiť na účet správcu SK36 1100 0000 0029
2186 0434, variabilný symbol 92242019.
Ponúkaný majetok sa speňažuje v stave v akom stojí a leží. Bližšie informácie ohľadom verejného ponukového
konania možno získať na adrese správcu Mgr. Imrich Šimulák, ul. Slobody 43, 022 01 Čadca, alebo e-mailom na
simulaki@centrum.sk.
V Čadci dňa 07. 10. 2019
Imrich Šimulák - správca

K090588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtuš Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/245/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/245/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 30.07.2019, sp. zn. 7OdK/245/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Jozef Vojtuš, nar. 16.04.1986, trvale bytom Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter, toho času s
pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Vojtuš, s miestom podnikania
Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter, IČO: 44 632 118 pričom predmetným uznesením zároveň súd
ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú, správcu S 1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010
01 Žilina, IČO: 51058472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2019 zo dňa 05.08.2019 nadobudlo právoplatnosť dňa
06.08.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších
predpisov(ďalej ako „ZKR“) konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Preskúmaním pomerov dlžníka, vykonaným vlastným šetrením, podľa zoznamu majetku dlžníka, informácií od
samotného dlžníka správca zistil, že dlžník nevlastní žiadny majetok a preto konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka – úpadcu: Jozef Vojtuš, nar.
16.04.1986, trvale bytom Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter, toho času s pozastavenou činnosťou,
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inak podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Vojtuš, s miestom podnikania Turčiansky Peter 70, 038 41
Turčiansky Peter, IČO: 44 632 118 sa končí. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok
dlžníka: Jozef Vojtuš, nar. 16.04.1986, trvale bytom Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter, toho času s
pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným menom Jozef Vojtuš, s miestom podnikania
Turčiansky Peter 70, 038 41 Turčiansky Peter, IČO: 44 632 118, zrušuje.

V Žiline 07.10.2019
JUDr. Jana Košová, správca

K090589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavelka Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/245/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/245/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.08.2019, sp. zn. 9OdK/245/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Tomáš Pavelka, nar. 25.01.1981, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie Pod Baňou 1216/20, 038
35 Valča, pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. Janu Košovú,
správcu S1855, so sídlom kancelárie J. Milca 11, 010 01 Žilina, IČO: 51 058 472.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019 a nadobudlo právoplatnosť
dňa 13.08.2019.
Správca podstaty podľa §76 ods. 1 ZKR zverejňuje súpis majetku úpadcu podľa predloženého zoznamu majetku
dlžníka, informácií od úpadcu z osobného stretnutia, vlastných zistení a šetrení ku dňu zverejnenia:
Všeobecná podstata:
Žiadny majetok.

V Žiline 07.10.2019
JUDr. Jana Košová
zn. správcu: S 1855

K090590
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

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

193

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

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:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Babčanik, nar. 11.05.1988, trvale bytom
Skalka 243/38, 013 11 Lietavská Lúčka, v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZKR“),
zverejňujem súpis majetku konkurznej podstaty, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a zapísaný do
súpisu:
• žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
V Ružomberku dňa 07.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090591
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Richard Koiš, MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka: Marek Babčanik, nar. 11.05.1988, trvale bytom
Skalka 243/38, 013 11 Lietavská Lúčka, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, týmto oznamuje, že končí konkurz,
nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Ružomberku dňa 07.10.2019
Mgr. Richard Koiš, MBA, správca

K090592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zberné suroviny a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kragujevská 3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 701 986
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/1/2016 S 1436
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Okresný súd Žilina
1R/1/2016
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky veriteľa doručenej po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok.
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok úpadcu Zberné suroviny, a.s., so sídlom Kragujevská 3,
010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, sp. zn. 1R/1/2016 nasledovné pohľadávky veriteľov doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
Pohľadávka veriteľa COOP Jednota Krupina spotrebné družstvo, so sídlom Svätotrojičné nám. 22, 963 01
Krupina, IČO: 00 169 021, prihlásená prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 148,10 EUR;
Pohľadávka veriteľa Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o., so sídlom Pestovateľská 10, 821 04
Bratislava, IČO: 31 357 083, prihlásená prihláškou nezabezpečenej pohľadávky por. č. 1: pohľadávka č. 1
v celkovej výške 2.205,57 EUR.

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K090593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schmied
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánska 2608/11, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/247/2019/S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/247/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Eva Plichtová, PhD. so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín,správca dlžníka Jozef
Schmied, nar. 25.01.1952, trvale bytom Saleziánska 2608/11, 010 01 Žilina,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 (ďalej len "ZoKR") oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote na prihlasovanie
pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška veriteľa: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,
Žilina,o celkovej výške prihlásenej sumy 236,69.-Eur, ktorú pohľadávku správca zapísal do zoznamu pohľadávok.
V Dolnom Kubíne dňa 07.10.2019
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K090594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MK Media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Rázusa 1140 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 419 176
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2018
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vec:

Oznámenie čísla bankového účtu podstaty Úpadcu MK Media, s.r.o. v konkurze

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná a reštrukturalizačná
správkyňa zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod zn. S
1486 (ďalej len „SKP“) ako novozvolená konkurzná správkyňa Úpadcu MK Media, s.r.o. so sídlom Martin Rázsua
1140, 010 01 Žilina, IČO: 36419 176 ( ďalej len ako „ Úpadca“) týmto oznamuje bankový účet podstaty Úpadcu
vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. v tvare IBAN: č.ú.: : SK42 0900 0000 0051 3309 8403.
SKP ďalej oznamuje, že na konkurzný účet Úpadcu - SK42 0900 0000 0051 3309 8403 je aj možno skladať
kauciu podľa ust. §-u 32 ods. 7 písm. b) ZKR.
JUDr. Marína Gallová, správca

K090595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Zubaj STAVING - LM
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podkrivánska 829, 032 61 Važec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 256 629
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/236/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/236/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Ján
Zubaj STAVING – LM, s miestom podnikania Podkrivánska 829, 032 61Važec, IČO: 50 256 629 (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis všeobecnej podstaty
Dlžníka:
Hnuteľná vec:

Deň
zápisu Dôvod
zapísania
Stav
Súpisová
Popis
majetku do súpisu majetku do súpisu
vozidla
hodnota v €
FIAT DUCATO 230 D/-/-, EČ: LM 536 CU, VIN:
07.10.2019
§ 167h ods. 1 ZKR
ZFA23000005675269, biela farba, dátum prvej evidencie/ rok v premávke 2.000,00 €
výroby: 25.2.1999

V Žiline, dňa 07.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka
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K090596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MK Media, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martina Rázusa 1140 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 419 176
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7K/4/2018 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7K/4/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnený súpis všeobecnej podstaty Úpadcu MK Media, s.r.o. so sídlom Martin Rázsua 1140, 010 01
Žilina, IČO: 36419 176 ( ďalej len ako „ Úpadca“) :

POZEMKY:
1/
Druh: orná pôda
Výmera v m2: 640
Štát: SR
Obec: Žilina
Katastrálne územie: Vranie
Okres: Žilina
LV č.: 823
Číslo parcely: 649/3
Spoluvlastnícky podiel: 1/1
Deň zaradenia do súpisu: 7.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu
Súpisová hodnota: 50,00 Eur

POHĽADÁVKY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2/
Suma: 1.441.246,19 Eur s prísl.
Právny dôvod vzniku: bezdôvodné obohatenie
Dlžník: Peter Voštenák, nar. .............., trvale bytom Predmestská 1709/54, 010 01 Žilina
Hodnota: 1 Eur
Deň zaradenia do súpisu: 7.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu

Sporná pozn. : pohľadávka je predmetom súdneho konania vedeného Okresným súdom Žilina pod. sp. zn.
26Cbi/66/2014 o určenie popretej pohľadávky v konkurze Dlžníka Petra Voštenáka vedeného pred Okresným
súdom Žilina pod sp. zn. 4k/15/2014

3/
Suma: 50 Eur
Právny dôvod vzniku: pohľadávka Dlžníka voči spoločníkovi Pavlovi Kováčikovi
Dlžník: Pavol Kováčik, nar. .............., trvale bytom Liptovský Mikuláš – Staré mesto, 1. mája 1962/111
Hodnota: 5 Eur
Deň zaradenia do súpisu: 7.10.2019
Dôvod zaradenia do súpisu: majetok vo vlastníctve Úpadcu

V Martine dňa 7.10.2019

JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K090597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Murgoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4538/65, 031 01 Liptovský Mikuláš – Vrbica – Nábrežie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/64/2019 S1509
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1OdK/64/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok. Mgr. Andrea
Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ivan Murgoš, nar. 10.03.1986, trvale bytom Hlboké 4538/65, 031
01 Liptovský Mikuláš - Vrbica - Nábrežie, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do kancelárie
správcu doručená nasledovná prihláška veriteľa:
- Prihláška pohľadávky veriteľa Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66
Bratislava; v celkovej sume 55,34 €, ktorá bola v súlade s ustanovením § 28. ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu
pohľadávok.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K090598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Schmied
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Saleziánska 2608/11, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/247/2019/S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Žilina, sp.zn.: 7OdK/247/2019 zo dňa 30.07.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č.149/2019 dňa 05.08.2019, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 06.08.2019, bol na majetok dlžníka
Jozef Schmied, nar. 25.01.1952, trvale bytom Saleziánska 2608/11, 010 01 Žilina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jozef Schmied, s miestom podnikania Berlínska 1679/6, 010 08 Žilina, IČO: 45 627 061, korešpondenčná
adresa: Saleziánska 11/32, 010 01 Žilina vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená JUDr. Eva Plichtová,
PhD. so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín.
V zmysle ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom ku skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. §166i ZKR nezistil
majetok, ktorý by postačoval na úhradu nákladov konkurzu, t.j. konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu,
správca v zmysle ustanovenia §167v zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Jozef Schmied, nar. 25.01.1952, trvale bytom
Saleziánska 2608/11, 010 01 Žilina, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz sp.zn.: 7OdK/247/2019 zrušuje.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maroš Šándor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6027/8, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3Odk/190/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3Odk/190/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Maroš Šándor, nar. 14.09.1977, bytom Textilná 6027/8, 034 01
Ružomberok - Rybárpole, korešpondenčná adresa Rybárpoľská 19, 034 05 Ružomberok, do 19.03.2019
podnikajúceho pod obchodným menom Maroš Šándor, s miestom podnikania Textilná 6027/8, 034 01
Ružomberok, IČO: 46062599, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa,
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Martine dňa 07.10.2019, Ing. Jana Kovačková, správca

K090600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ondriš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadca 0, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/208/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Milan Ondriš, nar. 09.06.1967, bytom Čadca, 022 01 Čadca, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa,
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Martine dňa 07.10.2019, Ing. Jana Kovačková, správca

K090601
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Mikušiak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 258/6, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Buricová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo nám. 27, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/163/2019 S1509
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/163/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu pohľadávok. Mgr. Andrea
Buricová, správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubomír Mikušiak, nar. 26.08.1976, bytom Tehelná258/6, 038 52
Sučany, adresa na doručovanie Sucháčkova 14, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Ľubomír
Mikušiak, s miestom podnikania Tehelná 258/6, 038 52 Sučany, IČO: 46 707 344, toho času s pozastavenou
podnikateľskou činnosťou, týmto oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola do kancelárie správcu
doručená nasledovná prihláška veriteľa:
- Prihláška pohľadávky veriteľa Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina; v celkovej
sume 206,45 €, ktorá bola v súlade s ustanovením § 28. ods. 3 ZKR zapísaná do zoznamu pohľadávok.
Mgr. Andrea Buricová, správca

K090602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Martini
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fatranská 855/21, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/217/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/217/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Michal Martini, nar. 23.12.1978, bytom Fatranská 855/21, 013 01 Teplička
nad Váhom, do 31.05.2019 podnikajúci pod obchodným menom Michal Martini, nar. 23.12.1978, s miestom
podnikania Fatranská 855/21, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 41923723, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1
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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zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa,
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Martine dňa 07.10.2019, Ing. Jana Kovačková, správca

K090603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: akad. arch. Dušan Voštenák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Okružná 2217/62, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/242/2019 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/242/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka akad. arch. Dušan Voštenák, nar. 23.02.1954, bytom Veľká Okružná
2217/62, 010 01 Žilina, do 24.11.2012 podnikajúci pod obchodným menom akad. arch. Dušan Voštenák - E M Ó
C I A - design štúdio, s miestom podnikania Veľká Okružná 62, 010 01 Žilina, IČO: 10940707, v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto oznamuje, že sa konkurz
končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa,
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Martine dňa 07.10.2019, Ing. Jana Kovačková, správca

K090604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paulína Bartošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká okružná 1304/3, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1954
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. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/252/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7ODK/252/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 7OdK/252/2019 zo dňa 01. 08. 2019, zverejneným dňa 07. 08. 2019
v Obchodnom vestníku č. 105/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Paulína Bartošová, nar. 28. 02. 1954, trvale bytom Veľká Okružná 1304/3, 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: Bratislavská 46, 010 01 Žilina, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Žilina, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
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 ku skutočnosti, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR nezistil žiadny
majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č.
7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na
majetok dlžníka Paulína Bartošová, nar. 28. 02. 1954, trvale bytom Veľká Okružná 1304/3, 010 01 Žilina,
korešpondenčná adresa: Bratislavská 46, 010 01 Žilina končí.
V Martine dňa 07. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K090605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Rusina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1967
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/197/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/197/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca dlžníka
Ivan Rusina, nar. 2. 8. 1967, bytom Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján, podnikajúci pod obchodným menom
Ivan Rusina, s miestom podnikania Liptovský Ján 368, 032 03 Liptovský Ján, IČO : 34 286 349 , v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Žilina , č. k. 1OdK/197/2019 týmto v súlade § 28 ods. 3 ákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ )
oznamuje, že dňa 7. 10. 2019 bola do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka veriteľa Mesto Liptovský
Mikuláš, Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš, IČO : 00 315 524 prihlásená po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty v celkovej sume 398,83 € .

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s . , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K090606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Babušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov - Peklina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK192/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK192/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 3OdK/192/2019 zo dňa 24. 06. 2019, zverejneným dňa 28. 06. 2019
v Obchodnom vestníku č. 124/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Pavol Babušík, nar. 12. 06. 1955, trvale bytom Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov – Peklina,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V súlade s ust. zákona vyhlasujem prvé kole verejného ponukového konania na predaj majetku spísaného vo
všeobecnej podstate pod položkou 1 – 13, 16 – 19, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku 191/2019 dňa 03.
10. 2019 pod položkou K088334, pozemky v podielovom spoluvlastníctve dlžníka nachádzajúce sa v k. ú. Peklina,
obec Dolný Hričov, okres Žilina, v súpisovej hodnote 1 344,70 Eur:
Č.súpis.zložky K. ú.

LV
č.

1

Peklina 192

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
18

Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina
Peklina

19

Peklina 18

291
291
292
292
292
293
294
142
141
115
75
75
17
17
18

Parc.č.

"E" 178
"E" 230
"E" 269
"E" 270
"E" 334
"E" 296
"E" 144
"E" 113
"C" 263/3
"C" 268/3
"C" 298/1
"C" 298/2
"C" 58/1
"C" 58/2
"C" 33
dom s. č. 31
na 33

Druh parc.

Výmera
m2

dom s. č. 11 na
58/2
orná pôda
4148
orná pôda
3008
orná pôda
423
orná pôda
243
orná pôda
4935
orná pôda
3865
orná pôda
14980
orná pôda
6695
ostatná plocha 241
orná pôda
428
orná pôda
1295
orná pôda
1237
záhrada
406
zast. plocha
82
zast.plocha
793

Spoluvlast.
podiel
1/72,1/648

10/648

2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
2/88, 1/144
1/36, 1/324
1/36, 1/324
2/88, 1/396

47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
47/1584
10/324
10/324
20/792

2/88, 1/396

20/792

Prisluchaj.
Výmera m2

Hodnota
m2

Súpisová
hodnota Eur
200,00

123,08
89,25
12,55
7,21
146,43
114,68
444,48
198,65
7,15
12,7
38,42
36,7
12,53
2,53
20,03

0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
0,0647
21,54
0,0647
0,0647
0,0647
18
21,54
21,54

7,96
5,77
0,81
0,47
9,47
7,42
28,76
12,85
154,01
0,82
2,49
2,37
225,54
54,50
431,45
200,00

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V I. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu pod súpisovou zložkou 1- 13, 16 – 19 za
najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, pričom prednosť majú ponuky na kúpu pozemkov a podielu na nehnuteľnosti
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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ako celok.
2. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená záujemcom na účet správcu IBAN
SK2811110000006821942000, BIC: UNCRSKBX, VS 31922019, poznámka: ponuka Babušík Peklina.
3. Záujemcovia predložia správcovi ponuky písomne v zalepenej obálke s označením "KONKURZ Pavol Babušík
Peklina č.. k. 3OdK/192/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk do kancelárie správcu je určená hmotnoprávna lehota 10 (desať) kalendárnych dní odo
dňa vyhlásenia tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku, pričom zverejnenie sa riadi ust. § 199 ods. 9
zákona č. 7/2005 Z. z. a na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za predmet
speňažovania a zároveň zloží ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu podľa bodu V prípade doručenia ponúk
viacerých záujemcov s ponukou rovnakej ponúkanej kúpnej ceny rozhodne žreb správcu.
7. Riadne doručená ponuka bude záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani
vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, na ostatné jeho podané ponuky sa nebude
prihliadať.
8. Ponuka musí obsahovať minimálne návrh kúpnej ceny, ďalej záujemca predloží - fyzická osoba, ktorá nie je
podnikateľom čestné vyhlásenie o svojej totožnosti a osobných údajoch vrátane trvalého pobytu, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca
súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správkyňou a kontaktné údaje (telefonický kontakt,
mail). Na ponuky, ktoré nebudú dostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín a miesto otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po uplynutí lehoty na doručovanie
písomných ponúk o 8,00 hod. v kancelárii správcu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 5
pracovných dní odo dňa otvárania obálok. Správca bude kontaktovať iba úspešného predkladateľa ponuky.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca doručí návrh kúpnej zmluvy spolu s určením lehoty, do
ktorej je povinný kúpnu zmluvu podpísať. Záloha zložená na účet správcu podľa bodu 2. bude započítaná na
kúpnu cenu v plnej výške. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy, čo bude
považované za zmarenie verejného ponukového konania.
11. Predmet speňažovania sa ponúka na predaj v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť predložené ponuky, ktoré budú zjavne nevýhodne s ohľadom na
ponúknutú kúpnu cenu, ktorá bude v nepomere so súpisovou hodnotou.
13. Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Záujemcovia o bližšie informácie môžu správcu kontaktovať e-mailom na m.ferencikova@mailt-com.sk.
V Martine dňa 07. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K090607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hlucháň Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hliník nad Váhom 467, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.01.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/149/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/149/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ladislav Hlucháň, nar.: 18.01.1989, trvale bytom
Hliník nad Váhom 467, 014 01 Bytča, do 23.01.2016 podnikajúci pod obchodným menom Ladislav Hlucháň,
s miestom podnikania Makov 229, 023 56 Makov, IČO: 44 478 160, týmto oznamuje, že v súlade s
ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K090608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Babušík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov - Peklina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milota Ferenčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/192/2019 S 1336
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK192/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Uznesením Okresného súdu v Žiline č. k. 3OdK/192/2019 zo dňa 24. 06. 2019, zverejneným dňa 28. 06. 2019
v Obchodnom vestníku č. 124/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka a zároveň som bola ustanovená
za správcu dlžníka Pavol Babušík, nar. 12. 06. 1955, trvale bytom Peklina 4, 013 41 Dolný Hričov – Peklina,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841,
Kancelária CPP v Žiline, P. O. Hviezdoslava 6, 011 00 Žilina.
V súlade s ust. zákona bol vykonaný súpis majetku všeobecnej podstty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku 191/2019 dňa 03. 10. 2019 pod položkou K088334, pozemky v podielovom spoluvlastníctve dlžníka
nachádzajúce sa v k. ú. Peklina, obec Dolný Hričov, okres Žilina.
Majetok spísaný vo všeobecnej podstate pod súpisovou zložkou č. 14, 15 sa vylučuje:
Č.súpis.zložky K. ú.

LV
č.

Parc.č.

Druh parc.

Výmera
m2

Spoluvlast.
podiel

Prisluchaj. Výmera
m2

Hodnota
m2

Súpisová hodnota
Eur

14

Peklina 70

"C" 148/4

zast.
plocha

570

2/44, 1/198

20/396 28,79

21,54

620,14

15

Peklina 70

"C"
148/11

záhrada

336

2/44, 1/198

20/396 16,97

18

305,46

Spísané pozemky pod položkou 14, 15 v súpise všeobecnej podstsaty, ktorý bol zverejnený
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v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa 03. 10. 2019, pod položkou K0088334 správca vylučuje zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty, pretože podľa ust. § 167o ods. 2) zákona č. 7/2005 Z. z. Obydlie dlžníka
nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné
uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov. V súlade s cit.
ustanovením zákona správca vylučuje pozemy pod rodinným domom s. č. 4 a priľahlý pozemok v podiele
20/396-ín zo súpisu majetku všeobecnej podstaty. Podľa ust. 167h ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. konkurzu
nepodlieha nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka a majetok dlžníka, ktorý nemožno postihnúť v
exekúcii.
V Martine dňa 07. 10. 2019

JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., správca

K090609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sarnovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzlovská 3784/1, 036 08 Martin - Priekopa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.11.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Košová
Sídlo správcu:
J. Milca 11, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/126/2019 S1855
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/126/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Dňa 25.09.2019 bolo do obchodného vestníka zaslané oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty. Oznámenie bolo zverejnené v OV
č. 188/2019 dňa 30.09.2019.
Dňa 01.10.2019 bol vyhotovený návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, ktorý bol dňa
04.10.2019 zverejnený v OV č. 192/2019 pod č. K088853. Dňa 07.10.2019 došlo k splneniu rozvrhu výťažku a na
základe tejto skutočnosti v zmysle ustanovenia par. 167v ods. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že
konkurz na majetok dlžníka: Peter Sarnovský, nar.: 29.11.1952, trvale bytom Uzlovská 3784/1, 036 08 Martin Priekopa, do 07.07.2009 podnikajúci pod obchodným menom Peter Sarnovský, s miestom podnikania Uzlovská
3784/1, 036 08 Martin, IČO: 44 088 949 vedený Okresným súdom Žilina pod spis. zn.: 3OdK/126/2019, sa končí.
Týmto oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Peter Sarnovský, nar.: 29.11.1952, trvale bytom
Uzlovská 3784/1, 036 08 Martin - Priekopa, do 07.07.2009 podnikajúci pod obchodným menom Peter Sarnovský,
s miestom podnikania Uzlovská 3784/1, 036 08 Martin, IČO: 44 088 949, zrušuje.
V Žiline 07.10.2019
JUDr. Jana Košová, správca

K090610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michalík Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/234/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/234/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
JUDr. Eva Luticová, správca dlžníka

K090611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jandík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1104 / 10, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.04.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 3OdS/2/2018 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdS/2/2018
Druh podania:
Oznam o skončení konania o návrhu na určenie splátkového kalendára

Uznesením Okresného súdu v Žiline č.k. 3OdS/2/2018 zo dňa 21.1.2019 bol dlžníkovi určený splátkový kalendár
a zároveň bol dlžník oddĺžený tak, že ho súd zbavil všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým
kalendárom, a to v rozsahu, v akom nebudú splátkovým kalendárom uspokojené a dlhov, ktoré sú vylúčené
z uspokojenia.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 19/2019 zo dňa 28.1.2019.
Ing. Tomáš Fiolek, správca

K090612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlošák Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klinec II. 200/1 200/1, 029 43 Zubrohlava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Anna Machajdová
Sídlo správcu:
Budovateľská 516/2, 038 53 Turany
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/233/2019 S533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/233/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V konkurznej veci dlžníka: Dušan Svetlošák, nar. 18.5.1986, bytom Klinec II. 200/1, 029 43 Zubrohlava, adresa na
doručovanie, Drietoma 601, 913 03 Drietoma,do 15.4.2019 podnikajúceho pod obchodným menom Dušan
Svetlošák- DOMtex, s miestom podnikania Klinec II. 200/1, 029 43 Zubrohlava, IČO: 43 181 783, , v súlade s ust.
§167j, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. zákona o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že do
súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Podľa zoznamu majetku dlžníka, zisťovania majetku správcom, ako aj na základe písomného prehlásenia dlžníka
a vyjadrenia dlžníka pri osobnom rozhovore správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ust. § 167h, ods. 1
z. č. 7/2005 Z.z. ZKR v platnom znení mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Turanoch : 4.10.2019
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Správca: JUDr. Anna Machajdová

K090613
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: 44 095 060
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/3/2018 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/3/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
Spis. značka súdneho spisu:

2K 3/2018

Spis. značka správcovského spisu:

2K 3/2018 S1812

Úpadca:

BKK AGRO, s.r.o.

Sídlo:

Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica

Dátum a čas konania zasadnutia:

02.10.2018 o 11:00 hod.

Miesto konania zasadnutia:

kancelária správcu

Správca:

KASATKIN Recovery, k. s.

Zapisovateľ:

Jozef Varga, predseda veriteľského výboru

Prítomní:
Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

o
o
o

Jozef Varga, bytom Nitrianska 2, 903 01 Senec
Weis & Partners s.r.o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 234 776
SYNERGUS s. r. o., so sídlom Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava, IČO: 47 561 611

Program zasadnutia veriteľského výboru:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Prejednanie otázok týkajúcich sa majetku podliehajúcemu konkurzu
Informácia správcu o ďalšom vývoji konkurzného konania vo vzťahu k súpisu majetku podstát
Stanovisko veriteľského výboru k súpisu majetku podstát
Rôzne
Záver

Priebeh zasadnutia veriteľského výboru:
1. Otvorenie
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Zasadnutie veriteľského výboru otvoril o 11:00 hod. predseda veriteľského výboru, ktorý privítal prítomných členov
veriteľského výboru a ďalšie zúčastnené osoby a zároveň skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
a to vzhľadom na prítomnosť všetkých členov veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR. Prítomnosť
členov veriteľského výboru je potvrdená na prezenčnej listine, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne predseda veriteľského výboru udelil slovo správcovi úpadcu, ktorý skonštatoval, že toto zasadnutie
veriteľského výboru zvolal v súlade s ust. § 38 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“) a s poukazom na podanie
adresované veriteľskému výboru zo strany správcu dňa 26.09.2019, ktorým správca zvolal toto zasadnutie
veriteľského výboru, najmä v záujme ďalšieho transparentného a nerušeného priebehu konkurzu a zaujatia
stanoviska veriteľského výboru k majetku podliehajúcemu konkurzu. V rámci tohto bodu programu správca
vysvetlil členom veriteľského výboru potrebu zvolania tohto zasadnutia veriteľského výboru.
2. Prejednanie otázok týkajúcich sa majetku podliehajúcemu konkurzu
Po otvorení zasadnutia veriteľského výboru predstúpil pred prítomných správca úpadcu a pristúpil k oboznámeniu
veriteľského výboru s doterajším priebehom týkajúceho sa zaraďovania majetku do súpisu majetku podstát
a právnych dôvodov jeho zaraďovanie do príslušnej podstaty – teda do všeobecnej podstaty a oddelenej podstaty.
Správca postupne informoval prítomných členov veriteľského výboru o jednotlivých skutočnostiach zaraďovania
majetku úpadcu do príslušnej podstaty – najmä pohľadávok úpadcu a jednotlivých krokoch a úkonoch a dôležitých
skutočnostiach týkajúcich sa tohto majetku úpadcu tak, aby členovia veriteľského výboru mali komplexné
informácie pre posúdenie týchto otázok a zaujatie stanoviska. V rámci tohto bodu správca postupne predložil
členov veriteľského výboru aj jednotlivé listiny týkajúce sa majetku úpadcu, ktoré sa nachádzajú v správcovskom
spise.
K tejto časti bodu programu nemali členovia veriteľského ďalšie otázky a námietky k vysvetleniam podaným
správcom.
3. Informácia správcu o ďalšom vývoji konkurzného konania vo vzťahu k súpisu majetku podstát
Správca úpadcu sa k uvedenému bodu po zhrnutí doterajšieho vývoja danej veci obrátil na prítomných veriteľov
so žiadosťou o zaujatie stanoviska zo strany členov veriteľského výboru k zaradeniu majetku úpadcu –
pohľadávky do príslušnej podstaty. Správca úpadcu zároveň informoval veriteľský výbor o tom, že po ukončení
tohto zasadnutia veriteľského výboru bude informovať súd o prijatých záveroch.
K uvedenému bodu udelil predseda veriteľského výboru na požiadanie slovo zabezpečenému veriteľovi, ktorý
predniesol stanovisko k zaradeniu majetku úpadcu do oddelenej podstaty. Zabezpečený veriteľ konštatoval, že
zabezpečený veriteľ súhlasí s postupom správcu a zaradení tohto majetku do oddelenej podstaty a teda tento
zápis považuje za správny a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákonov. Zabezpečený veriteľ následne
predložil členov veriteľského výboru a správcovi svoje písomne stanovisko, v ktorom podrobne uviedol svoje
stanovisko k týmto otázkam. Členovia veriteľského výboru a správca sa následne oboznámili s týmto stanoviskom
zabezpečeného veriteľa a diskutovali o ňom.
4. Stanovisko veriteľského výboru k súpisu majetku podstát
V rámci tohto bodu programu predstúpil predseda veriteľského výboru, ktorý k problematike zaradenia majetku –
pohľadávok úpadcu uviedol, že ide o komplexnú problematiku, ktorú vzhľadom na skutočnosti uvedené správcom
a zabezpečeným veriteľa bude potrebné dôkladnejšie posúdiť a nie je možné k nej zaujať bezprostredné
okamžité kvalifikované stanovisko veriteľského výboru. Konštatoval, že ak sa má veriteľský výbor rozhodnúť
a zaujať kvalifikované stanovisko k tejto otázke a konajúc s odbornou starostlivosťou posúdenie prejednávanie
veci si podľa jeho názoru vyžaduje nezávislé a nestranné posúdenie. Zároveň otvoril diskusiu v rámci ktorej sa
ostatní prítomní členovia veriteľského výboru zhodli s jeho názorom.
Následne predseda veriteľského výboru navrhol členom veriteľského výboru, aby poverili za účelom vypracovania
právnej analýzy tejto právnej veci nezávislú advokátsku kanceláriu. Tiež navrhol, aby náklady na vypracovanie
právnej analýzy znášali rovným dielom členovia veriteľského výboru. Zároveň navrhol, aby po vypracovaní
právnej analýzy bolo opätovne zvolané zasadnutie veriteľského výboru, na ktorom jednotliví členovia veriteľského
výboru zaujmú k tejto veci jednoznačné stanovisko, aj na podklade vypracovanej nezávislej právnej analýzy.
Právnu analýzu vypracuje nezávislá advokátska kancelária od všetkých účastníkov konkurzného konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a správcu s tým, že každý člen veriteľského výboru osloví jednu advokátsku kanceláriu o cenovú ponuku
a poverená bude tá advokátska kancelária, ktorá vypracuje analýzu za najprijateľnejšiu cenu a bude mať
zodpovedajúce referencie.
Následne členovia veriteľského výboru navrhli hlasovať o návrhu predsedu veriteľského výboru o vypracovaní
právnej analýzy o zaradení majetku – pohľadávok úpadcu do príslušnej podstaty nezávislou advokátskou
kanceláriou.
Hlasovanie č. 1
Po hlasovaní členov veriteľského výboru predseda veriteľského výboru konštatuje, že o návrhu na vypracovanie
právnej analýzy o zaradení majetku – pohľadávok úpadcu do príslušnej podstaty nezávislou advokátskou
kanceláriou a o znášaní týchto nákladov hlasovalo:
·
·
·
·

celkovo hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
za hlasovali: 3 členovia veriteľského výboru s celkovým počtom hlasov 3,
proti hlasovalo: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0,
zdržalo sa hlasovania: 0 členov veriteľského výboru s počtom hlasov 0.

Uznesenie č. 1:
„Veriteľský výbor rozhodol o vypracovaní právnej analýzy o zaradení majetku – pohľadávok úpadcu do
príslušnej podstaty nezávislou advokátskou kanceláriou. Veriteľský výbor zároveň rozhodol o tom, že
náklady na vypracovanie právnej analýzy budú znášať rovným dielom členovia veriteľského výboru.
Právnu analýzu vypracuje nezávislá advokátska kancelária od všetkých účastníkov konkurzného konania
a správcu s tým, že každý člen veriteľského výboru osloví jednu advokátsku kanceláriu o cenovú ponuku
a poverená bude tá advokátska kancelária, ktorá vypracuje analýzu za najprijateľnejšiu cenu a bude mať
zodpovedajúce referencie.“.
5. Rôzne
V rámci tohto bodu programu predseda veriteľského výboru informoval, že po obdŕžaní právnej analýzy bude
o tomto informovať ostatných členov veriteľského výboru a správcu a zvolá ďalšie zasadnutie veriteľského výboru.
O výbere advokátskej kancelárie na vypracovanie právnej analýzy sa budú členovia veriteľského výboru medzi
sebou informovať krátkou cestou (elektronicky) a odsúhlasia si tohto cestou výber tejto advokátskej kancelárie.
6. Záver
K priebehu a obsahu zasadnutia veriteľského výboru a prijatému uzneseniu nikto prítomný nezniesol žiadne
námietky a návrhy.
V závere predseda veriteľského výboru poďakoval prítomným členom veriteľského výboru za účasť na zasadnutí
veriteľského výboru.
Zápisnicu vyhotovil a podpisuje ju predseda veriteľského výboru:
Jozef Varga, predseda veriteľského výboru

K090614
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
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
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

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Radoslav
Buček, nar. 03.09.1977, trvale bytom Horná Resla 467, 969 01 Banská Štiavnica, č. k. 4OdK/767/2019,
týmto v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Home Credit Slovakia, a.s., so
sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, IČO: 36 234 176 v celkovej sume 650,31 Eur, ktorá bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

JUDr. Jana Jandová, správca

K090615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláh Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrbe 4306 / 9, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Denisa Pejchalová
Sídlo správcu:
Skuteckého 30, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/645/2019 S1656
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/645/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca poučuje, že zverejnením tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 07.10.2019
JUDr. Denisa Pejchalová, správca

K090616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mušuka, 23.11.1963
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 370, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 944 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/893/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/893/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka František Mušuka, nar. 23.11.1963, trvale bytom Muráň 370, 049 01 Muráň, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom František Mušuka, s miestom podnikania Muráň 370, 049 01 Muráň,
IČO: 50 944 231, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/893/2019,
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:
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

212

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

natalia.milanova@gmail.com.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mušuka, 23.11.1963
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 370, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 944 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/893/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/893/2019
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 František Mušuka, nar. 23. 11. 1963, trvale bytom Muráň 370, 049
01 Muráň, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom František Mušuka, s miestom podnikania Muráň
370, 049 01 Muráň, IČO: 50 944 231 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na majetok dlžníka bol Uznesením
Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/893/2019 zo dňa 18.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 186/2019 dňa 26.09.2019, vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, J.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

214

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, SR.

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

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)

Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)

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

Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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: František Mušuka, 23. 11. 1963, Muráň 370, 049 01
Muráň, František Mušuka / Muráň 370, 049 01 Muráň, IČO: 50 944 231, is our responsibility to inform you,
that the district Court in Banská Bystrica (Slovakia) No. 5OdK/893/2019 dated 18.09.2019, it was published
in the Commercial bulletin No. 186/2019 from 26.09.2019, 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.
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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
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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.

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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K090618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Mušuka, 23.11.1963
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muráň 370, 049 01 Muráň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 50 944 231
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/893/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/893/2019
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 František Mušuka, nar. 23.11.1963, trvale bytom Muráň 370, 049 01 Muráň, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom František Mušuka, s miestom podnikania Muráň 370, 049 01 Muráň,
IČO: 50 944 231, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn: 5OdK/893/2019,
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
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(19) Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babic Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 84, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1958
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/890/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/890/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Jozef Babic, nar. 31.08.1958, Krivec 84, 962 05
Hriňová, na korešpondenčnej adrese Dolinky 18, 962 12 Detva, obchodné meno – Jozef Babic, s miestom
podnikania Krivec 84, 962 05 Hriňová, IČO: 17 992 648, týmto v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s
§ 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného
konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na
adrese: Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, a to v pracovných dňoch v čase od 8.30 - 12.00.
hod. a od 13.00 – 15.00. hod. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podať
písomne na uvedenej adrese alebo na tel. čísle 0948 232 002, mail: spravca@sisak-partners.sk

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K090620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babic Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 84, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1958
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/890/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/890/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is
needed to keep the determined deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
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(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka
Jozef Babic, nar. 31.08.1958, bytom Krivec 84, 962 05 Hriňová, na korešpondenčnej adrese Dolinky 18, 962
12 Detva, obchodné meno – Jozef Babic, s miestom podnikania Krivec 84, 962 05 Hriňová, IČO: 17 992
648, (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn. 2OdK/890/2019 zo
dňa 27.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Banská Bystrica, proc. no. 2OdK/890/2019 from September 27, 2019, bankruptcy proceedings were
declared on the Debtors assets: Jozef Babic, date of birth 31.08.1958, domicile Krivec 84, 962 05 Hriňová,
Slovak Republic, with adress for correspondence Dolinky 18, 962 12 Detva, Business name – Jozef Babic,
with place of business Krivec 84, 962 05 Hriňová, Slovak Republic, ID: 17 992 648 (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 191/2019 z 03.10.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 04.10.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
191/2019 from October 3, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being
declared on October 4, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia
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

221

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR
v spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the
provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims
listed in § 166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§
166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1
BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci
s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this credotors (§ 29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy
only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to
vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably
satisfied from the property, by which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.,
so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej
schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
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konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – SISÁK & PARTNERS,
konkurzy a reštrukturalizácie k.s., offices Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica, Slovak
Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period within 45 days from
declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application form. The
electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the
claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on
declaring the bankruptcy in the Commerial report
(§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into
account, however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the
list of the claims publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the
registered sum. The delivery of the application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l
sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod
vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the
webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ and must
include basic requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of
the application are: a) name, surname, the domicile or business name and registered office of the
creditor, b) name, surname, the domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor,
c) the legal cause of claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total such of the
claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4
BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak
Republic, is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for
delivering and to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the
documents will be delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie ks., bankruptcy trustee

K090621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Babic Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krivec 84, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1958
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Horná strieborná 14599/4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/890/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/890/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Horná strieborná 14599/4,
974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1868, správca dlžníka Jozef Babic, nar. 31.08.1958, Krivec 84, 962 05
Hriňová, na korešpondenčnej adrese Dolinky 18, 962 12 Detva, obchodné meno – Jozef Babic, s miestom
podnikania Krivec 84, 962 05 Hriňová, IČO: 17 992 648, zmysle ust. § 32 ods. 7 v spojení s ust. § 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“), týmto zverejňuje nasledovné číslo bankového účtu, na ktorý môžu
veritelia prihlásenej pohľadávky skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Účet je vedený v Tatra banke, a.s.
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4304 6193

V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o
popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej
vo výške 350,- EUR a najviac vo výške
10 000,- 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 popieranie pohľadávok, 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.

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca

K090622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru vo veci vyhláseného konkurzu
na majetok úpadcu VAV invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica,
IČO: 31 615 325, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sro, vl. č.: 2210/S, vedeného na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 2R 8/2015
Dátum a čas konania schôdze:

01.10.2019 od 11:00 hod.

Miesto konania zasadnutia:

BBH advokátska kancelária, s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava

Prítomní:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska republika, zapísaná
v Obchodnom registri vedenom Krajinským súdom v Krems an der Donau, číslo zápisu spoločnosti: FN
36924a, zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 713 066, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vl. č.: 43677/B, v mene ktorej koná Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka. Spoločnosť
Waldviertler Sparkasse Bank AG bola na zasadnutí veriteľského výboru prostredníctvom svojho
právneho zástupcu osobne prítomná.
2. INGSTEEL, spol. s r.o., Tomášikova 17, 820 09 Bratislava, IČO: 17 320 429, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 1220/B, zast. RASLEGAL, s. r. o., Mostová 2, 811
02 Bratislava, IČO: 36 855 561, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vl. č.: 49724/B, v mene ktorej koná JUDr. Slavomír Rabatin, advokát a konateľ. Spoločnosť INGSTEEL,
spol. s r.o. hlasovala na zasadnutí veriteľského výboru prostredníctvom svojho právneho
zástupcu per rollam v súlade s ust. § 38 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
3. AWCOM s.r.o., so sídlom Masarykovo náměstí 36/35, 680 01 Boskovice, Česká republika, IČO: 01
878 417, zapísaná v Obchodnom registri Krajského súdu v Brne, sp. zn.: C 81110, zast. JUDr. Anettou
Klestincovou, advokátkou, so sídlom Mesačná 5, 821 02 Bratislava 2, IČO: 30 857 384, zapísanou v
zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 3967. Spoločnosť AWCOM s.r.o.
hlasovala na zasadnutí veriteľského výboru prostredníctvom svojho právneho zástupcu per rollam
v súlade s ust. § 38 ods. 3 ZKR.
PROGRAM ZASADNUTIA:
1. Otvorenie;
2. Hlasovanie vo veci návrhu tretieho čiastkového rozvrhu zo všeobecnej podstaty Úpadcu;
3. Rôzne / Záver.
K bodu 1/ Programu:
Zasadnutie veriteľského výboru otvoril predseda veriteľského výboru, ktorý konštatoval, že:
·
·
·

Zvolávateľom veriteľského výboru je predseda veriteľského výboru;
Boli splnené formálne náležitosti spojené so zvolávaním veriteľského výboru;
V zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR sa všetci traja členovia veriteľského výboru považujú za prítomných, t.j.
veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

K uvedenému neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 2/ programu:
Predseda veriteľského výboru konštatoval, že pred konaním tohto zasadnutia zaslal ostatným členom veriteľského
výboru formou emailovej správy Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru – hlasovanie vo veci návrhu tretieho
čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Úpadcu (ďalej len „Zvolanie“), v ktorom ostatných členov
veriteľského výboru informoval, že mu dňa 23.09.2019 doručil správca konkurznej podstaty Úpadcu – JUDr. Juraj
Rybár, správca so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Stráž 223, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, IČO:
31 819 451, značka správcu S1709 (ďalej len „Správca“), návrh Tretieho čiastkového rozvrhu výťažku zo
všeobecnej podstaty Úpadcu zo dňa 19.09.2019 (ďalej len „Návrh Rozvrhu“).
Návrh Rozvrhu v znení, v akom bol doručený predsedovi veriteľského výboru Úpadcu dňa 23.09.2019, tvoril
prílohu Zvolania a taktiež tvorí prílohu tejto zápisnice.
Vzhľadom na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“), je príslušným orgánom pre
schválenie Návrhu Rozvrhu veriteľský výbor Úpadcu, predseda veriteľského výboru si oboznámil
ostatných členov veriteľského výboru s návrhom nasledovného uznesenia:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, zapísaného v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2210/S, vyjadruje svoj súhlas a
schvaľuje návrh Tretieho čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu, predloženého dňa
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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23.09.2019 správcom konkurznej podstaty úpadcu predsedovi veriteľského výboru, v znení tvoriacom
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto uznesenia.“ (ďalej len „Uznesenie“).
Predseda veriteľského výboru si v zmysle Zvolania dovolil požiadať ostatných členov veriteľského výboru
Úpadcu, aby hlasovali o návrhu Uznesenia (z dôvodu hospodárnosti predseda veriteľského výboru poukázal,
že v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZKR za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj per rollam zaslaním
hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi, a to najneskôr do dňa 01.10.2019 do 11:00 hod, t.j.
do začiatku zasadnutia veriteľského výboru):
Hlasovanie o Uznesení:
ZA schválenie Uznesenia:
r.o.)

3 (Waldviertler Sparkasse Bank AG, AWCOM s.r.o., (INGSTEEL, spol. s

PROTI schváleniu Uznesenia:
ZDRŽAL SA:

0
0

Predseda veriteľského výboru konštatoval, že spoločnosti AWCOM s.r.o. a INGSTEEL, spol. s r.o. doručili svoje
hlasovania v zmysle poučenia riadne a včas a v nadväznosti na vykonané hlasovanie veriteľský výbor prijal
Uznesenie v nasledovnom znení:
„Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom na
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325, zapísaného v Obchodnom
registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 2210/S, vyjadruje svoj súhlas a
schvaľuje návrh Tretieho čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty úpadcu, predloženého dňa
23.09.2019 správcom konkurznej podstaty úpadcu predsedovi veriteľského výboru, v znení tvoriacom
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto uznesenia.“
K bodu 3/ programu:
Predseda veriteľského výboru zároveň uviedol, že v zmysle Zvolania dal ostatným členom na vedomie aj zmeny
súpisových hodnôt niektorých súpisových zložiek majetku Úpadcu tak, ako mu boli oznámené zo strany Správcu.
Zoznam súpisových zložiek majetku Úpadcu vo vzťahu ku ktorým boli vykonané zmeny súpisových hodnôt,
v znení v akom bol doručený predsedovi veriteľského výboru Úpadcu dňa 23. 09. 2019, tvoril prílohu Zvolania
a rovnako tvorí prílohu aj tejto zápisnice.
Predseda veriteľského výboru následne konštatoval, že neeviduje ďalšie návrhy a pripomienky k jednotlivým
bodom programu.
Predseda veriteľského výboru rokovanie veriteľského výboru ukončil o 11:20 hod.
V Bratislave, 01.10.2019.

___________________________________
Predseda veriteľského výboru
Waldviertler Sparkasse Bank AG
zast. BBH advokátska kancelária, s.r.o.
Mgr. Olga Beláňová, advokátka a konateľka
Prílohy:

Prezenčná listina

Zvolanie zasadnutia veriteľského výboru – hlasovanie vo veci návrhu tretieho čiastkového rozvrhu výťažku zo
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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všeobecnej podstaty Úpadcu s prílohami
Kópia hlasovania člena veriteľského výboru INGSTEEL spol. s r.o.
Kópia hlasovania člena veriteľského výboru AWCOM s.r.o.

K090623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1709, správca úpadcu:
V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, týmto
zverejňuje oznámenie o preradení nižšie uvedených súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, do súpisu oddelenej
podstaty veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakúska Republika, FN 36924a,
číslo zabezpečenej pohľadávky: 367, a o opätovnom stanovení ich súpisovej hodnoty podľa § 77 ods. 6 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení:
Pohľadávky:
Dlžník

Právny dôvod

Zvolenská investičná s.r.o., Námestie SNP
Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 634 832
Zvolenská investičná s.r.o., Námestie SNP
Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 634 832
Zvolenská investičná s.r.o., Námestie SNP
Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 634 832
Zvolenská investičná s.r.o., Námestie SNP
Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 634 832
VAV parking a.s., Námestie SNP 2, 974
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 43 923 640

3, 960 01 Neuhradená faktúra, VS:15600012
01.04.2015 so splatnosťou 30.04.2015
3, 960 01 Neuhradená faktúra, VS:15600026
13.07.2015 so splatnosťou 12.08.2015
3, 960 01 Neuhradená faktúra, VS:15600031
05.10.2015 so splatnosťou 19.10.2015
3, 960 01 Neuhradená faktúra, VS:15600038
31.12.2015 so splatnosťou 14.01.2016
01 Banská Neuhradená faktúra, VS:15600039
31.12.2015 so splatnosťou 14.01.2016

Suma
zo

dňa

zo

dňa

zo

dňa

zo

dňa

zo

dňa

Mena

Súpisová
hodnota

5400,00 EUR 1,00 EUR
5400,00 EUR 1,00 EUR
5400,00 EUR 1,00 EUR
5400,00 EUR 1,00 EUR
12,00

EUR 12,00 EUR

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, zn. správcu S1709, správca úpadcu:
V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325, týmto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejňuje oznámenie o preradení nižšie uvedených súpisových zložiek majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016 do súpisu oddelenej
podstaty veriteľa Cod SPV 3, s.r.o., so sídlom Za Humnami 3666/44, 949 01 Nitra, IČO: 52 021 611 (predtým:
Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140), číslo zabezpečenej
pohľadávky: 89:
Pohľadávky:
Dlžník

Právny dôvod

Suma

Mena

Súpisová
hodnota

Stredoslovenská
vodárenská
prevádzková Pohľadávka z obchodného styku, č. faktúry 15600041 v
spoločnosť a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 zmysle Zmluvy o nájme infraštruktúrneho majetku
4
974,65
4974,65 EUR
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 644 "Inžinierske siete Trosky-Belveder" Banská Bystrica zo dňa
EUR
030
21.8.2014

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709, správca
úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325,
týmto zverejňuje oznámenie o doplnení súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku
SR č. 44/2016 zo dňa 04.03.2016, o nasledovné súpisové zložky majetku:
Pohľadávky:
Dlžník

Deň
Dôvod
Súpisová
zapísania
zapísania
hodnota
a.s., Neuhradená faktúra, VS: 15600042 zo 3024,00 EUR 23.09.2019 § 67 ods. 1 3024,00 EUR
IČO: dňa 15.04.2016 so splatnosťou dňa
písm. b) ZKR
02.05.2016
a.s., Neuhradená faktúra, VS: 15600036 zo 6048,00 EUR 23.09.2019 § 67 ods. 1 6048,00 EUR
IČO: dňa 14.12.2015 so splatnosťou dňa
písm. a) ZKR
28.12.2015
Právny dôvod

EUROPA FACILITY
Račianska 96, 831
36 624 284
EUROPA FACILITY
Račianska 96, 831
36 624 284

MANAGEMENT
02 Bratislava,
MANAGEMENT
02 Bratislava,

Suma

Mena

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mäsiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Malachov -, 974 05 Malachov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/591/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/591/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Mäsiar, nar. 16.08.1974, bytom Obec Malachov, 974 05 Malachov,
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného
v Obchodom vestníku č. 161/2019 dňa 21.08.2019.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania sú:
nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Veľký Krtíš, obec Príbelce a katastrálne územie Horné Príbelce,
zapísané na LV č. 97 ako parcely registra „C“ a to parc. č. 79 záhrada vo výmere 2472 m2, parc. č. 80 zastavaná
plocha a nádvorie vo výmere 13 m2 a parc. č. 323/3 zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 71 m2, ktoré
nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 – ina. Súpisová hodnota nehnuteľností je 7.668,Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 4OdK/591/2019 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 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 v plnom rozsahu ponúkanú cenu na účet správcu vedený v SLSP,
a.s.: IBAN: SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 59119. Ponúkaná kúpna cena musí byť pripísaná na
uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. 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.
3. Neúspešným záujemcom sa ponúkaná kúpna cena vracia na účet bez písomného oznámenia
neúspešnosti ponuky.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Správca je oprávnený odmietnuť ponuku z dôvodu nízkej ponúkanej ceny.
5. 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 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
6. 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.
7. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci. Správca nezodpovedá za
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odovzdanie veci, to zabezpečuje nadobúdateľ sám.
8. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K090627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Mäsiar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obec Malachov -, 974 05 Malachov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mário Keleti
Sídlo správcu:
Hlavná 36, 981 01 Hnúšťa
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/591/2019 S1241
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/591/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie druhého kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Miroslav Mäsiar, nar. 16.08.1974, bytom Obec Malachov, 974 05 Malachov,
v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje II. kolo ponukového
konania na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, zverejneného
v Obchodom vestníku č. 161/2019 dňa 21.08.2019.
I.

Predmet ponukového konania:

Predmetnom ponukového konania je:
malotraktor Kubota B8200 bez pridelených evidenčných čísiel, rok výroby 2014, súpisová hodnota 2.000,- Eur.
Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mário Keleti, Hlavná 36, 981 01
Hnúšťa v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 4OdK/591/2019 – ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“
v lehote 10 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 ponúkanú kúpnu cenu na účet správcu vedený v SLSP, a.s.: IBAN:
SK55 0900 0000 0051 3518 0371, VS: 59119. Ponúkaná kúpna cena musí byť pripísaná na uvedený účet
najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. Záväzná ponuka musí obsahovať:
· podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo
a právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO)
· označenie predmetu kúpy
· ponúkanú kúpnu cenu v Eurách (číslom a slovom)
· číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
· telefonický a e-mailový kontakt,
· aktuálny výpis z obchodného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu občianskeho preukazu,
ak ide o fyzickú osobu,
· dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
1. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania
nemožno meniť, ani vziať späť.
2. 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.
3. Neúspešným záujemcom sa ponúkaná kúpna cena vracia na účet bez písomného oznámenia
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neúspešnosti ponuky.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Ponúkaná cena musí byť najmenej vo výške 50% súpisovej hodnoty. Správca je
oprávnený odmietnuť ponuku z dôvodu nízkej ponúkanej ceny.
5. 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 10 dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba
nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve úspešného záujemcu na
uzavretie kúpnej zmluvy.
6. 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.
7. Všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri uhradí úspešný záujemca
(nadobúdateľ). Nadobúdateľ znáša aj všetky náklady spojené s prevzatím veci. Správca nezodpovedá za
odovzdanie veci, to zabezpečuje nadobúdateľ sám.
8. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 047 542 41 51, alebo na emailovej adrese:
mario.keleti@pmxmail.sk.
JUDr. Mário Keleti, správca

K090628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Peter Macák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/632/2019 S1157
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/632/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jozef Oravec, správca konkurznej podstaty so sídlom Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica týmto
oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, končí konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka :
Mgr. Peter Macák, nar. 25. 05. 1969, trvale bytom Učiteľská 1484/9, 969 01 Banská Štiavnica; podnikajúci pod
obchodným menom Mgr. Peter Macák – P+I, s miestom podnikania Hlavná 47/22, 929 01 Dunajská Streda, IČO:
35 283 912
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje. V zmysle § 167v ods. 4) z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.
Ing. Jozef Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 07.10.2019

K090629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
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Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709, správca
úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325,
týmto zverejňuje oznámenie o zmene súpisovej hodnoty dotknutých súpisových zložiek majetku zapísaných do
súpisu všeobecnej podstaty. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností správca uvádza, že nižšie uvedené sú len tie
súpisové zložky majetku, ktorých sa zmena súpisovej hodnoty týka:
Pohľadávky:
dlžník

právny dôvod

suma

Zvolenská investičná s.r.o., Námestie SNP 3, 960 Odplata za postúpenie pohľadávky z VAV invest voči
4039,80
01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 634 832
Mestu Banská Bystrica
REAL JH, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Odplata za postúpenie pohľadávky VF invest so
415642,97
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 031 840
splatnosťou 31.12.2015
Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA 26, 974 01 Banská
Zmluva o postúpení pohľadávky
688282,05
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 313 271
ŠK Europa FC
- nezisková organizácia,
Malachitova 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská Zmluva o postúpení pohľadávky zo dňa 6.5.2014
33553,13
republika, IČO: 42 007 585
AS Development s.r.o., Seberíniho 1, 821 03 Odplata za postúpenie pohľadávky DUB Development
250000,00
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 487 511
so splatnosťou 31.12.2015
LYBOS Consulting & Development s.r.o. "v
likvidácii", Námestie SNP 3, 974 01 Banská Postúpená pohľadávka z EFM
36,00
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 612 723
REAL IB s.r.o. „v konkurze“ , Námestie SNP 3, 974
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 Postúpená pohľadávka z EFM
120,00
692 751
REAL JH, s.r.o., Námestie SNP 3, 974 01 Banská
Postúpená pohľadávka z EFM
836,60
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 031 840
Zvolenská investičná s.r.o., Námestie SNP 3, 960
Postúpená pohľadávka z EFM
1109,14
01 Zvolen, Slovenská republika, IČO: 36 634 832
EAST real & consulting, s.r.o., Lazaretská 23, 811 Zmluva o postúpení pohľadávok z EFM (EAST real &
4147,98
09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 487 686 consulting, s.r.o. na VAV invest s.r.o.)
DUB development a.s., Silvánska 29, 841 04 Zmluvná pokuta (Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy zo
952002,00
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 815 898
dňa 17.3.2008)
DUB development a.s., Silvánska 29, 841 04 Zmluvná pokuta zo Zmluvy o budúcej zmluve, bod. 3.2
952002,00
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 815 898
zo dňa 17.3.2008
DUB development a.s., Silvánska 29, 841 04 Zmluvná pokuta zo Zmluvy o budúcej zmluve, bod. 4.5
952002,00
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 815 898
zo dňa 17.3.2008
DUB development a.s., Silvánska 29, 841 04 Zmluvná pokuta zo Zmluvy o budúcej zmluve, bod. 3.5
247908,78
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 815 898
zo dňa 17.3.2008
DUB development a.s., Silvánska 29, 841 04 Zmluvná pokuta zo Zmluvy o budúcej zmluve, bod. 3.4
497908,78
Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 815 898
zo dňa 17.3.2008
Blade Group, s.r.o., Staničná 11, 066 01 Humenné,
Finančná výpomoc
33193,92
Slovenská republika, IČO: 36 508 594
PROINA s.r.o., Kamienka č. 209, 067 83 Kamienka,
Finančná výpomoc
66387,84
Slovenská republika, IČO: 36 517 399
PROINA s.r.o., Kamienka č. 209, 067 83 Kamienka,
Úroky z omeškania z titulu FV
9745,37
Slovenská republika, IČO: 36 517 399
Ing. Buček
Finančná výpomoc
165123,62
Ing. Buček
Finančná výpomoc
2342,22
EAST real & consulting, s.r.o., Lazaretská 23, 811 Neuhradená faktúra, VS: 14600056 zo dňa 31.12.2014
1,38
09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 487 686 so splatnosťou 14.01.2015
EAST real & consulting, s.r.o., Lazaretská 23, 811 Neuhradená faktúra, VS: 14600057 zo dňa 31.12.2014
100000,00
09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 487 686 so splatnosťou 31.12.2014
LYBOS Consulting & Development s.r.o. "v
Neuhradená faktúra, VS:15600018 zo dňa 04.06.2015
likvidácii", Námestie SNP 3, 974 01 Banská
17,88
so splatnosťou 18.06.2015
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 612 723
LYBOS Consulting & Development s.r.o. "v
Neuhradená faktúra, VS:15600019 zo dňa 04.06.2015
likvidácii", Námestie SNP 3, 974 01 Banská
33,00
so splatnosťou 18.06.2016

mena

EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR

EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 0,00 EUR
EUR 0,00 EUR
EUR 0,00 EUR
EUR 0,00 EUR
EUR 0,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR

EUR 1,00 EUR
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so splatnosťou 18.06.2016
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 612 723
ŠK Europa FC
- nezisková organizácia,
Neuhradená faktúra, VS:10600013 zo dňa 14.01.2010
Malachitova 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
1,60
v so splatnosťou 14.02.2010
republika, IČO: 42 007 585
ŠK Europa FC
- nezisková organizácia,
Neuhradená faktúra, VS:10600030 zo dňa 31.03.2010
Malachitova 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
1,40
v so splatnosťou 20.04.2010
republika, IČO: 42 007 585
ŠK Europa FC
- nezisková organizácia,
Neuhradená faktúra, VS:10600175 zo dňa 30.11.2010
Malachitova 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
2,90
v so splatnosťou 21.12.2010
republika, IČO: 42 007 585
ŠK Europa FC
- nezisková organizácia,
Neuhradená faktúra, VS:9600121 zo dňa 31.12.2009 v
Malachitova 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
3,20
so splatnosťou 14.01.2010
republika, IČO: 42 007 585
EUROPA SC ZV II. a.s., Račianska 96, 831
Finančná výpomoc
420,00
02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43 924 123
REAL IB s.r.o. „v konkurze“, Námestie SNP 3, 974
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36 Pohľadávka z titulu zaplatenej faktúry
24,00
692 751
Pohľadávka úpadcu z titulu Nájomnej zmluvy zo dňa
Zvolenská investičná s.r.o., so sídlom Námestie
23.06.2010,
predstavujúca
hodnotu
technické
SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
130949,64
zhodnotenia
budovy
prenajímateľa
(Zvolenská
republika, IČO: 36 634 832
investičná s.r.o)
JUDr. Matúš Boľoš, správca, so sídlom Horná 23,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 005 680, zapísaný Náhrada škody
5778785,00
v zozname správcov vedenom MS SR pod č. 1140

EUR 1,00 EUR

EUR 1,00 EUR

EUR 1,00 EUR

EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR
EUR 1,00 EUR

EUR 1,00 EUR

EUR

3
320
000,00 EUR

Nehnuteľnosti – pozemky:
druh

výmera
m2

v

štát obec

Zastavané plochy a
2880
nádvoria

SR

Trvalé trávne porasty 8

SR

Zastavané plochy a
286
nádvoria
Zastavané plochy a
327
nádvoria
Ostatné plochy

SR
SR

34

SR

Trvalé trávne porasty 11

SR

Ostatné plochy

16

SR

Trvalé trávne porasty 36

SR

Trvalé trávne porasty 5

SR

Orná pôda
293
Trvalé trávne porasty 256

SR
SR

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Zvolen
Zvolen

katastrálne
územie

číslo
vlastníctva

listu parcelné
číslo

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota
100
972,80
EUR

Radvaň

5370

3700/7

1/1

Radvaň

5370

3700/55

1/1

280,48 EUR

Radvaň

5370

3700/186

1/1

10 027,16 EUR

Radvaň

5370

3700/197

1/1

11 464,62 EUR

Radvaň

5370

3700/277

1/1

1 192,04 EUR

Radvaň

5370

3700/384

1/1

385,66 EUR

Radvaň

5370

3700/385

1/1

560,96 EUR

Radvaň

5370

3700/386

1/1

1 262,16 EUR

Radvaň

7266

3700/435

1/1

175,30 EUR

Zvolen
Zvolen

8718
8718

3827/30
3671/3

1/2
1/2

4 289,52 EUR
3 747,84 EUR

Stavby bez súpisného čísla, nezapísané v katastri nehnuteľností:
popis

štát obec

Inžinierske siete Suchý vrch III,
Banská
Bystrica,
prípojky
inžinierskych sietí k plánovaným
SR
rodinným domom, stavebný objekt
SO 06 - STL plynovod a domové
prípojky
Inžinierske siete Suchý vrch III,
Banská
Bystrica,
prípojky
inžinierskych sietí k plánovaným SR
rodinným domom, stavebný objekt
SO 09 - Verejné osvetlenie
Stavba SO 01 Komunikácie pre
stavbu Inžinierske siete pre
SR
lokalitu Suchý vrch III, Banská
Bystrica

katastrálne číslo
listu
parcelné číslo
územie
vlastníctva

Banská
Radvaň
Bystrica

Banská
Radvaň
Bystrica

Banská
Radvaň
Bystrica

súpisné spoluvlastnícky súpisová
číslo
podiel
hodnota

3700/222, 3700/223,
3700/224,
3695/2,
neeviduje sa 3695/29,
3700/30, x
3700/273 odčlenená z
parcely č. 3700/30
3700/222, 3700/223,
3700/224,
3695/2,
neeviduje sa 3695/29,
3700/30, x
3700/273
odčlenená
z parcely č. 3700/30
4082/2,
3695/34,
3700/222, 3700/223,
neeviduje sa
x
3700/224,
3700/27,
3700/30, 3700/275

1/1

1
015,78
EUR

1/1

11 618,25
EUR

1/1

6
726,76
EUR
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Stavba
SO
04
Dažďová
kanalizácia pre stavbu Inžinierske
SR
siete pre lokalitu Suchý vrch III,
Banská Bystrica
Stavba SO 11 Úprava miestnej
komunikácie
pre
stavbu
SR
Inžinierske siete pre lokalitu
Suchý vrch III, Banská Bystrica
Stavba
SO
02
splašková
kanalizácia stoka AF -1-21-21, pre
stavbu Inžinierske siete pre SR
lokalitu Suchý vrch III, Banská
Bystrica
Stavba SO 05 vodovod vetva 6,7
pre stavbu Inžinierske siete pre
SR
lokalitu Suchý vrch III, Banská
Bystrica
Stavba SO 03 tlaková kanalizácia
pre stavu Inžinierske siete pre
SR
lokalitu Suchý vrch III, Banská
Bystrica
Stavba SO 01 Komunikácia pre
stavbu Inžinierske siete pre
SR
lokalitu bývania Suchý vrch III. doplnenie
Stavba
SO
03
Dažďová
kanalizácia pre stavbu Inžinierske
siete pre lokalitu bývania Suchý SR
vrch III. - doplnenie, Banská
Bystrica
Stavba
automatická
tlaková
SR
stanica na pitnú vodu

Konkurzy a reštrukturalizácie

Banská
Radvaň
Bystrica

Banská
Radvaň
Bystrica

Deň vydania: 10.10.2019

4082/2,
3695/34,
3700/222, 3700/223,
x
3700/224,
3700/27,
3700/30, 3700/275
4082/2,
3695/34,
3700/222, 3700/223,
neeviduje sa
x
3700/224,
3700/27,
3700/30, 3700/275

1/1

12 465,25
EUR

1/1

21 140,93
EUR

x

1/1

7
822,63
EUR

x

1/1

5
546,74
EUR

x

1/1

4
312,71
EUR

neeviduje sa

Banská
Radvaň
Bystrica

neeviduje sa

3700/222,
3700/224

3700/223,

Banská
Radvaň
Bystrica

neeviduje sa

3700/222,
3700/224

3700/223,

Banská
Radvaň
Bystrica

neeviduje sa

3700/222,
3700/224

3700/223,

Banská
Radvaň
Bystrica

3700/7,
neeviduje sa 3700/186,
4082/2

3695/29,
3700/197, x

1/1

20 327,82
EUR

Banská
Radvaň
Bystrica

3700/7,
neeviduje sa 3700/186,
4082/2

3695/29,
3700/197, x

1/1

24 930,50
EUR

Banská
Radvaň
Bystrica

neeviduje sa 3695/25, 3695/33

1/1

1
997,56
EUR

x

Nehnuteľnosť – stavba zapísaná v katastri nehnuteľností
popis

štát obec

Trafostanica SR

Banská
Bystrica

katastrálne
územie

číslo
vlastníctva

Radvaň

5370

listu parcelné
číslo
3695/41

súpisné
číslo

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota

13989

1/1

384,29 EUR

Iné majetkové hodnoty
popis

súpisová
hodnota

register / evidencia

Dlhodobý finančný majetok V A V invest,
s.r.o. - 100% obchodný podiel REAL IB Obchodný register Slovenskej republiky
1,00 EUR
s.r.o.
register internetovej domény najvyššej úrovne „.sk“, ktorá je vyhradená pre slovenský
Doména druhej úrovne www.vavinvest.sk internet, vedený obchodnou spoločnosťou SK-NIC, a.s., so sídlom na ulici Borská 6, 1,00 EUR
841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 698 446

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709, správca
úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325,
týmto zverejňuje oznámenie o zmene súpisovej hodnoty dotknutých súpisových zložiek majetku zapísaných do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa COD SPV 3, s.r.o., so sídlom Za humnami 3666/44, 949 01
Nitra, IČO: 52 021 611 (predtým: Československá obchodná banka, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63
Bratislava, IČO: 36 854 150), číslo zabezpečenej pohľadávky: 89. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností správca
uvádza, že nižšie uvedené sú len tie súpisové zložky majetku, ktorých sa zmena súpisovej hodnoty týka:
Pohľadávky:
dlžník

právny dôvod

suma

PROFINEX holding, s.r.o., Horná 41, 974 01 Banská Bystrica, Zmluva o pripojení a spolupráci zo dňa 464
IČO: 36 045 284
17.5.2013
614,50

súpisová
hodnota
EUR 200 000,00 EUR
mena

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1709, správca
úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 615 325,
týmto zverejňuje oznámenie o zmene súpisovej hodnoty dotknutých súpisových zložiek majetku zapísaných do
súpisu oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Waldviertler Sparkasse Bank AG, so sídlom Sparkassenplatz
3, Zwettl, Rakúska republika, FN 36924a. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností správca uvádza, že nižšie
uvedené sú len tie súpisové zložky majetku, ktorých sa zmena súpisovej hodnoty týka:
Nehnuteľnosti – pozemky:
druh
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy

výmera
m2

v

štát obec

5058

SR

2 497

SR

54

SR

415

SR

88

SR

169

SR

1 551

SR

148

SR

222

SR

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

katastrálne
územie

číslo
vlastníctva

Banská Bystrica

7680

Banská Bystrica

listu parcelné
číslo

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota

1204/25

1/1

213 388,92 €

7680

1204/37

1/1

105 344,43 €

Banská Bystrica

7680

1204/46

1/1

2 278,17 €

Radvaň

5741

3700/222

1/1

14 549,90 €

Radvaň

5741

3700/223

1/1

3 085,28 €

Radvaň

5741

3700/273

1/1

5 925,14 €

Radvaň

5741

3700/430

1/1

54 378,06 €

Banská Bystrica

2124

1102/3

1/1

10 920,92 €

Banská Bystrica

2124

1102/4

1/1

16 381,38 €
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Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy
Ostatné
plochy

6740
108
4962
1505

Banská
Bystrica
Banská
SR
Bystrica
Banská
SR
Bystrica
Banská
SR
Bystrica
SR

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Banská Bystrica

5813

1078/1

1/1

646 568,20 €

Banská Bystrica

5813

1078/4

1/1

10 360,44 €

Banská Bystrica

5829

1102/1

1/1

476 004,66 €

Banská Bystrica

5829

1102/5

1/1

144 374,65 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K090632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kalvaster
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 150/8, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1984
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/748/2019 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/748/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca dlžníka týmto oznamuje, že v súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
LexCreditor k.s.

K090633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Cibuľová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Katarínska Huta 469, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1976
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/934/2018 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/934/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Monika Cibuľová, nar. 13. 11. 1976, trvale bytom
Katarínska Huta 469, 985 22 Cinobaňa (ďalej ako „úpadca“), v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku úpadcu.
Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom predaja, je nehnuteľná vec, ktorá bola zverejnená v Obchodnom
vestníku č. OV 70/2019 dňa 09.04.2019.
Konkrétne sa jedná o nasledovnú nehnuteľnú vec:
Typ súpisovej zložky: Byt
Parc.
Súp.
Obec, Štát, Ulica, Orientačné č. vchodu, Č. bytu, Č. poschodia, Názov k. Spoluvl.
Popis bytu
LV č.
číslo
č.
ú., Podiel na spol. častiach/zariadeniach/prísluš./pozemku
podiel
2-izbový byt
Cinobaňa, SR, Katarínska Huta, vchod č. 11, byt č. 11, prízemie, k. ú.
908/1 na prízemí
469 1095 Cinobaňa, 35/529
1/1
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Cinobaňa, SR, Katarínska Huta, vchod č. 12, byt č. 12, prízemie, k. ú.
1095 Cinobaňa, 35/529
1/1

1 000,-

Typ súpisovej zložky:
Pozemky
Parcelové číslo Druh pozemku
Výmera v m2 LV č.* Štát, obec, katastrálne územie Spoluvl. podiel Hodnota v EUR*
Zastavané plochy a nádvoria
C-KN 908/1
726
1096 SR, Cinobaňa, Cinobaňa
70/529
177,73,-

Podmienky 3. kola verejného ponukového konania:
1. Predmetom verejného ponukového konania (ďalej aj ako „VPK“) sú nasledovné nehnuteľné veci:
a. byt č. 11, nachádzajúci sa na prízemí v bytovke so súpisným číslom 469, postaveného na parc. č. 908/ 1,
v Cinobani na ul. Katarínska Huta, vchod č. 11, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1095 vedenom
Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom, obec Cinobaňa, katastrálne územie Cinobaňa,
b. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 35/529 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto domu, z
titulu vlastníctva prevádzaného bytu,

o veľkosť vlastníckeho podielu 1/1 k celku;
byt č. 12, nachádzajúci sa na prízemí v bytovke so súpisným číslom 469, postaveného na parc. č. 908/ 1,
v Cinobani na ul. Katarínska Huta, vchod č. 12, ktorý je evidovaný na liste vlastníctva č. 1095 vedenom
Okresným úradom Poltár, katastrálnym odborom, obec Cinobaňa, katastrálne územie Cinobaňa,
d. spoluvlastnícky podiel o veľkosti 35/529 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach tohto domu, z
titulu vlastníctva prevádzaného bytu,
c.

o veľkosť vlastníckeho podielu 1/1 k celku;
e. pozemok „KN-C“ parc. č. 908/1 - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 726 m², ktorý je evidovaný na
liste vlastníctva č. 1096 vedenom Okresným úradom Poltár, katastrálny odbor, obec Cinobaňa,
katastrálne územie Cinobaňa,

o

veľkosť spoluvlastníckeho podielu 70/529 k celku.

Predmetom VPK nie sú predmetné nehnuteľné veci individuálne, ale
speňažujú sa len spolu ako súbor majetku.
2. Záväzné ponuky záujemcov na uzavretie kúpnych zmlúv v písomnej forme musia byť doručené na adresu
kancelárie správcu LEGES Recovery k.s., Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica Slovenská
republika v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz 4OdK/934/2018 – záväzná ponuka –
neotvárať“.
3. Zároveň je potrebné, aby záujemca v záväznej ponuke uviedol číslo účtu, na ktorý mu bude vrátená
kúpna cena v prípade, že jeho ponuka bude vyhodnotená ako „NEÚSPEŠNÁ“.
4. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia
oznamu o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
5. Ponúknutá kúpna cena môže byť ľubovoľnej hodnoty.
6. Návrh musí obsahovať záväznú ponuku na odkúpenie majetku minimálne za stanovenú minimálnu kúpnu
cenu. K cenovej ponuke záujemca právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ priloží originál
výpisu z príslušného registra nie starší ako 1 mesiac a fyzická osoba – nepodnikateľ overenú fotokópiu
občianskeho preukazu. V prípade, že má záujemca nadobudnúť predmetný súbor majetku do
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, priloží záujemca aj súhlas druhého manžela s kúpou
predmetného súboru majetku.
7. Záujemca musí zároveň so záväznou ponukou zložiť aj zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
v prospech účtu IBAN: SK79 8330 0000 0029 0130 7180, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:
4OdK/934/2018 a priezvisko (resp. obchodné meno) záujemcu. Na ponuky, pri ktorých nebude
zložená záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu sa nebude prihliadať.
8. Informácie o predmete speňažovania môže záujemca zistiť na telefónnom čísle 0940 84 54 34
v úradných hodinách alebo na e-mailovej adrese recovery@leges.sk.
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9. Správca je oprávnený odmietnuť zjavne neprimeranú ponuku. Záväzné ponuky podané v rozpore s
podmienkami verejného ponukového konania budú z verejného ponukového konania vylúčené.
10. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
11. Záujemca znáša všetky náklady spojené s podpisom zmluvy ako aj náklady spojené s prevodom
vlastníckeho práva.
12. Správca si vyhradzuje právo všetky predložené ponuky odmietnuť alebo ponukové konanie zrušiť bez
uvedenia dôvodu.
LEGES Recovery k.s., správca

K090634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Denisa Botošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/648/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/648/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. 2OdK/648/2019 zo dňa 26.06.2019 bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka Denisa Botošová, narodená 14.04.1984, trvale bytom Železničná 687/1, 990 01 Veľký Krtíš
(ďalej aj ako len „Dlžník“). Za správcu bol ustanovený JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca so sídlom
kancelárie Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica (ďalej len „Správca“).
Uznesenie o vyhlásení konkurzu sp. zn. 2OdK/648/2019 zo dňa 26.06.2019 bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 128/2019 zo dňa 04.07.2019. Konkurz sa považuje za vyhlásený dňom 05.07.2019.
Správca Dlžníka týmto oznamuje, že v predmetnom konaní nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok
podliehajúci konkurzu, a z tohto dôvodu nebol vyhotovený súpis majetku konkurznej podstaty.
Za uvedeného stavu nemôže konkurzná podstata pokryť žiadne náklady konkurzu, preto správca týmto
oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka sa končí.
Poučenie :
Oznámením 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. (§ 167v ods. 2 a 4 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 07.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K090635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maša 419, 985 22 Cinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.03.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Dlhopolec
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Sídlo správcu:
Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/610/2019 S1475
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/610/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.06.2019, č. k.: 4OdK/610/2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 121/2019 zo dňa 25.06.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít Štefan,
nar. 13.03.1953, bytom Maša 419, 985 22 Cinobaňa (ďalej len "úpadca"), do funkcie správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Ivan Dlhopolec, správca so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 27, 960 01 Zvolen,
značka správcu S1475 (ďalej len "správca") a zároveň súd rozhodol o oddĺžení úpadcu.
Týmto oznamujem, že správca v súlade s uznesením o vyhlásení konkurzu dňa 25.09.2019 predložil súdu
podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k
speňaženiu majetku partiaceho do konkurznej podstaty úpadcu a zároveň v Obchodnom vestníku č. 162/2019 zo
dňa 22.08.2019 zverejnil súpis všeobecnej podstaty.
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, tak ako sú tieto uvedené v § 167t ZKR
oznamujem týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR, že konkurz sa končí. Oznámením v obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

JUDr. Ivan Dlhopolec, správca

K090636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lukešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 833/64, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/856/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/856/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Mária Lukešová, nar. 12.09.1958, trvale bytom Štúrova 833/64, 962 12 Detva,
oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do
konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Námestie slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch: pondelok, utorok, štvrtok, piatok v čase od 7.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 14.30
hod. a v stredu od 08.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do17.00 hod.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K090637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lukešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 833/64, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/856/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/856/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ďurčeková, správca k. s., v mene ktorej koná JUDr. Dagmar Ďurčeková,
komplementár, dlžníka: Mária Lukešová, nar. 12.09.1958, trvale bytom Štúrova 833/64, 962 12 Detva, v súlade
s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná
kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má
popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate, č. účtu ČSOB,
a.s., č. účtu: SK69 7500 0000 0040 1979 6756.
JUDr. Dagmar Ďurčeková, komplementár

K090638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Lukešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 833/64, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.9.1958
Obchodné meno správcu:
JUDr. Ďurčeková, správca k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: S1578/4OdK/856/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/856/2019
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"

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

241

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20. mája 2015, JUDr. Ďurčeková,
správca k.s., ako správca dlžníka: Mária Lukešová, nar. 12.09.1958, trvale bytom Štúrova 833/64, 962 12 Detva,
SR, (ďalej len „ dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, Slovenská republika, sp. zn.
4 OdK/856/2019 zo dňa 05.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EU/ No. 2015/848 dated 20th May
2015, JUDr. Ďurčeková, správca k.s., as the bankruptcy trustee: Mária Lukešová, born on 12th September
1958, domicile Štúrova 833/64, 962 12 Detva, Slovak republic, (hereinafter only ,,the Bankrupt“), our duty
is to inform that with the resolution of the District Court Banská Bystrica, Slovak Republic, No. 4
OdK/856/2019, dated 05th September 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 11.09.2019. Účinky
konkurzu vrátane plynutia lehôt nastali dňom 12.09.2019.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published on 11th September 2019. The effects
of bankruptcy, bankruptcy time-limits included commenced on 12th September 2019.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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.
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.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, except that the bankruptcy has been canceled for the debtor´s
dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takí veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Taký veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
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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 ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Ďurčeková, správca k.s., Námestie Slobody 5, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť 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 form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Ďurčeková, správca k.s.,
Námestie Slobody 5, 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. 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).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
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. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia 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 in the Slovak language on a preprinted form / the registration form can
be found on the website https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a restrukturalizácia. aspx
www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
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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).
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).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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 May 2015.

JUDr. Ďurčeková, správca k. s., správca dlžníka
JUDr. Ďurčeková, správca k.s., bankruptcy trustee
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K090639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Čief
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cesta k nemocnici 33, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/322/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/322/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 1. kolo
V zmysle ust. §167n v súvislosti s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
/ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Dušan Čief, nar. 24.09.1985, trvale bytom Cesta k
nemocnici 1727/33, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom kancelárie Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777, v
konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn. 2OdK/322/2019, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným
spôsobom nasledovné nehnuteľné veci:
Pozemok
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

3
Pozemok
105,74
105,74
-

1/558
10.06.2019;
Majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

Trvalý trávny porast
1932 m2
SR, Riečka, k.ú. Riečka
1233

parcelné číslo

1025/54

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

4
Pozemok
37,49
37,49
-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

1/558
10.06.2019;
Majetok
vlastníctve úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

Trvalý trávny porast
685 m2
SR, Riečka, k.ú. Riečka
1805

parcelné číslo

1025/21

Číslo súpisovej zložky

5
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Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku

Deň vydania: 10.10.2019

Pozemok
36,89
36,89
-

1/558
10.06.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu

Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

Trvalý trávny porast
360 m2 (parc. č. 659/11), 286 m2 (parc. č.
659/12), 28 m2 (parc. č. 659/21)
SR, Tajov, k.ú. Tajov
1605

parcelné číslo

659/11, 659/12, 659/21

Výmera pozemku v m2

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Majetok sa speňažuje ako súbor nehnuteľných vecí pod číslom súpisových zložiek č. 3, 4, 5 v jednom súbore.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0917 822 724.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote tridsať (30) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
podávali záväzné ponuky a aby v rovnakej lehote zložili zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet konkurznej podstaty
vedený v Tatra banka, a.s.: IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, VS:23222019; popis: Dušan Čief. Za deň zverejnenia tohto
oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení tohto podania v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená
lehota.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote a/alebo ponuky kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola zložená v stanovenej
lehote, t. j. nebude v lehote na podanie ponuky pripísaná na účet správcu celá kúpna cena, nebude správca prihliadať.
Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „predaj –neotvárať – Dušan Čief".
Ponuka musí obsahovať všetky súpisové zložky č. súpisovej zložky 3, 4, 5 a výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške
100% súpisovej hodnoty majetku, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho a písomný a telefonický kontakt na záujemcu kupujúceho. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne
bude informovať úspešného záujemcu, ktorý splnil podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, správca rozhodne žrebom.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia doručených ponúk.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 15 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca
oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
Správca v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, vráti poskytnutú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
neúspešným záujemcom bankovým prevodom na bankové spojenie z ktorého prijal zloženú zálohu, resp. bankové spojenie
oznámené v ponuke.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.

JUDr. Jana Živická, správca

K090640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartoš Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 976/55, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/244/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen, správca dlžníka: Milan Bartoš,
Rázusova 55,977 01 Brezno, prechodne bytom Limbová 10, 831 01 Bratislava, nar. 26.12.1980 (ďalej len
„Dlžník“) preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
Mgr. Peter Egry, správca

K090641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakub Golian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna štvrť 1409/56, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/577/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/577/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 2OdK/577/2019 S1646
: 2OdK/577/2019

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 2OdK/577/2019 - 12 zo dňa 05.06.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 113/2019 dňa 13.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Jakub Golian, nar.
23. 08. 1994, trvale bytom Lúčna štvrť 1409/56, 962 12 Detva, na korešpondenčnej adrese Dolinky 1338/15,
962 12 Detva, obchodné meno - Jakub Golian - J&L, s miestom podnikania Dolinky 1338/15, 962 12 Detva,
IČO - 48294675 (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

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

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 07.10.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Jakub Golian, nar. 23. 08. 1994, trvale bytom Lúčna štvrť 1409/56, 962 12
Detva, na korešpondenčnej adrese Dolinky 1338/15, 962 12 Detva, obchodné meno - Jakub Golian - J&L, s
miestom podnikania Dolinky 1338/15, 962 12 Detva, IČO - 48294675, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uzovská Panica 109, 980 22 Uzovská Panica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/863/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/863/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 5OdK/863/2018 S1646
: 5OdK/863/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/863/2018 - 12 zo dňa 03.01.2019, zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 6/2019 dňa 09.01.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Norbert Horváth, nar.
17. 05. 1988, trvale bytom Uzovská Panica 109, 980 22 Uzovská Panica, korešpondenčná adresa: Rakytník
21, 980 21 Bátka (ďalej v texte aj ako „dlžník“) a ustanovil správcu: Mgr. Natáliu Miľanovú, so sídlom kancelárie J.
Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1646.

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

1. Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Podľa ust. 166i ods. 1 ods. 2 ZKR:

1. Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a
informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s odbornou
starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.

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

Nakoľko správkyňa ani po vykonanom šetrení nezistila žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu
v príslušnom konkurze a k dnešnému dňu, t. j. k 07.10.2019, žiadny veriteľ nepožiadal správkyňu o vykonanie
iných šetrení ohľadom majetku dlžníka, správkyňa týmto v súlade s ustanovením 167v ZKR oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Norbert Horváth, nar. 17. 05. 1988, trvale bytom Uzovská Panica 109, 980 22
Uzovská Panica, korešpondenčná adresa: Rakytník 21, 980 21 Bátka, sa KONČÍ, nakoľko zistila, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

Mgr. Natália Miľanová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kótaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1970
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/344/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/344/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

KRIVANKON k.s., správca dlžníka Monika, Kótaiová, nar. 03.10.1970, trvale bytom Rimavské Brezovo 113,
980 54 Rimavské Brezovo, korešpondečná adresa: Jánošíkova 249, 980 55 Klenovec , týmto oznamuje, že
postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
V Bratislave, dňa 04.10.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

K090644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dezider Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daxnerova 906, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.12.1958
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/665/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/665/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Dezider Oláh,
nar. 30.12.1958, r. č. XXXXXXXXXX, trvale bytom Daxnerova 906, 981 01 Hnúšťa, týmto oznamuje, že po
základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 07.10.2019 doručená do kancelárie
správcu prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, s por. č. 1, v celkovej výške 579,48 Eur (62,43 Eur, 128,03
Eur, 62,59 Eur, 83,73 Eur, 78,89 Eur, 28,21 Eur, 37,20 Eur, 30 Eur, 30 Eur, 38,40 Eur.)
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 166i ods. 5
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici, dňa 07.10.2019
KP recovery, k.s.,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca

K090645
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Ivan Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Osloboditeľov 2681 / 100, 962 21 Lieskovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/777/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/777/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Ivan Kollár, nar. 17. 06. 1957, trvale bytom Osloboditeľov 2681/100, 962 21
Lieskovec, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Ivan Kollár, s miestom podnikania:
Osloboditeľov 2681/100, 962 21 Lieskovec, IČO: 41 654 919 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR") oznamuje, že ku dňu 07.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by
patril do konkurznej podstaty a ktorý by mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. konkurzná podstata
neobsahuje žiadne majetkové položky.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K090646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škultéty Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862 / 26, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Gregor
Sídlo správcu:
Horná 54, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/654/2019 S1377
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/654/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Kristián Gregor, správca, so sídlom kancelárie: Horná 54, 974 01 Banská Bystrica, S1377, správca dlžníka :
Peter Škultéty, nar. 11. 10. 1987, trvale bytom Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/26, 984 01 Lučenec týmto
v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok.
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, sa konkurz na majetok dlžníka : Peter
Škultéty, nar. 11. 10. 1987, trvale bytom Ulica Arm. Gen. L. Svobodu 2862/26, 984 01 Lučenec končí.
Týmto Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí a v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz
zrušuje.
Ing. Kristián Gregor, správca v.r.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Michalčíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1971
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/153/2019 S 1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/153/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Marianna Michalčíková Sídlo/Bydlisko
dlžníka/Úpadcu: trvale bytom Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica, s miestom podnikania Sládkovičova
5956/60, 974 05 Banská Bystrica IČO/ Dátum narodenia dlžníka: 22.02.1971, IČO: 42 305 705 Titul, meno a
priezvisko/Obchodné meno správcu: Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811
09 Bratislava, sídlo kancelárie: Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Sp. zn. správcu: 4OdK/153/2019 S 1433
k sp. zn.: 4OdK/153/2019

Oznámenie zámeru zostaviť konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Crossdefault Management Group, k. s. ako správca dlžníka: Marianna Michalčíková, nar. 22.02.1971, trvale
bytom Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Marianna
Michalčíková, s miestom podnikania Sládkovičova 5956/60, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 42 305 705, v zmysle
ust. § 167u zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje
zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.

Podľa ust. § 167l ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
veriteľ (§ 166a a § 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

V Bratislave, dňa 07.10.2019

Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Alica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 429/48, 985 54 Lovinobaňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/448/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca úpadcu, vzhľadom k tomu, že zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v súlade s ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Robert Antal
správca

K090649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Marčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 545/16, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.08.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/606/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/606/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu , že sa konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu : JUDr. Zuzana
Dobrovanov Šimová, správca dlžníka- Ľubomír Marčák ,nar. 29.08.1987, bytom SNP 545/16, Revúca ,
oznamuje , že ku dňu 07.10.2019 bolo zistené , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .Správca
týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľubomír Marčák ,nar.
29.08.1987, bytom SNP 545/16, Revúca , v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka - Ľubomír Marčák ,nar. 29.08.1987, bytom SNP
545/16, Revúca , v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
Dňa 07.10.2019

K090650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Smiešny
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 288, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1980

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. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/782/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/782/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 01.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Jozef
Smiešny, nar. 02.01.1980, bytom Priechod 288, 976 11 Priechod (ďalej len „Dlžník “) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec, správca, zn.
správcu: S 1484. (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
152/2019 dňa 08.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 07.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze
vyhlásenom na majetok dlžníka Jozef Smiešny, nar. 02.01.1980, bytom Priechod 288, 976 11 Priechod
.Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia
§ 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
dlžníka predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto oznamu .
Dňa 07.10.2019
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca

K090651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paššák Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 187 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.10.1995
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Egry
Sídlo správcu:
Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/254/2019 S1324
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/254/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Egry, správca dlžníka: Tomáš Paššák, Švermova 187, 981 01 Hnúšťa, nar. 04.10.1995, v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, č. k. 5OdK/254/2019, vyhlasuje
I. Kolo ponukového konania
podľa ustanovenia § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“), v nadväznosti na ustanovenie §
167p na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty. Ponukové konanie sa uskutoční za
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota - obchodný podiel zapísaný pod por. č. 1
Popis

ks register

Číslo
Spoluvlastnícky
registra
podiel
Obchodný podiel v spoločnosti menestys SK 1 Obchodný register Okresného súdu Oddiel Sro 1/1
s.r.o. IČO: 48155616
Banská Bystrica
Vl.č.
28792/S

Súpisová
hodnota v €
5000

2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať zaslaním dopytu na e-mail
správcu: spravca@egry.sk .
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v Obchodnom
vestníku. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
podateľne správcu v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: Mgr. Peter Egry, so sídlom kancelárie Námestie SNP 74/28, 960 01 Zvolen.
5. Záujemcovia môžu prejaviť záujem o kúpu aj len vybraného obchodného podielu dlžníka.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu majetku, výšku ponúkanej odplaty za predaj majetku, identifikačné
údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená záloha.
7. V ponukovom konaní sa prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu – IBAN: SK14 0900 0000 0050 8250 4095, vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s prevodom obchodného podielu znáša záujemca.
10. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
12. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky. Záloha bude vrátená
do 7. pracovných dní od otvorenia obálok.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi. Zložená záloha úspešného účastníka
ponukového konania v prípade neuzavretia kúpnej zmluvy prepadá vo výške 50% v prospech konkurznej
podstaty, stáva sa zmluvnou pokutou a nevracia sa.
Mgr. Peter Egry, správca

K090652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Demjénová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Muránska 584, 980 61 Tisovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1988
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/498/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/498/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

I.

Všeobecná časť:
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

255

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

1) Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 16. 05. 2019, sp. zn. 5OdK/498/2019, ktoré
bolo zverejnené v OV č. 97/2019 dňa 22. 05. 2019 bol na dlžníka Monika Demjénová, nar. 27. 06.
1988, trvale bytom Muránska 584, 980 61 Tisovec vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s. so sídlom Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota.
Správca v OV č. 101/2019 zo dňa 28.05.2019 zverejnil výzvu na prihlásenie pohľadávok
zahraničných veriteľov, oznam o tom, kedy a kde možno nahliadať do správcovského spisu a číslo
bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok
konkurzných veriteľov.
Správca v zmysle zákonom stanovených povinností vykonal s odbornou starostlivosťou
šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné
a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. O súčinnosť bol požiadaný dlžník, Okresný
dopravný inšpektorát Rimavská Sobota a vykonané lustrum na portáli Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR v rozsahu celého územia SR. Na požiadanie správcu sa do kancelárie správcu
dostavila dňa 01.07.2019 dlžníčka, ktorá bola správcom poučená o jej povinnostiach v zmysle §
166i ods. 3 ZKR.
Správca bol následne zamestnávateľom dlžníčky, spoločnosťou YURA ELTEC Corporation
Slovakia, s. r. o., Rimavská Sobota kontaktovaný ohľadom dopytu na finančné prostriedky, ktoré
mal v depozite, a ktoré zrážal ako zrážky zo mzdy dlžníčky na podklade príkazu na začatie
exekúcie a neboli do dňa vyhlásenia konkurzu zaslané na účet exekútora z dôvodu nevydaného
exekučného príkazu v exekučnom konaní vedenom súdnym exekútorom JUDr. Rudolfom Krutým,
PhD. So sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, sp. zn. EX 15189/14. Na základe následnej výzvy
správcu na poskytnutie súčinnosti od zamestnávateľa dlžníčky boli správcovi zaslané písomné
podklady od zamestnávateľa dlžníčky z ktorých vyplynulo, že v r. 2016 bol súdnym exekútorom
zrušený exekučný príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy dlžníčky v uvedenom exekučnom konaní,
pretože nastal odklad exekúcie ex lege v súlade s ust. § 243f ods. 3 zák. č. 233/1995 Z. z., avšak
príkaz na začatie exekúcie na vykonávanie zrážok zo mzdy zostal v platnosti a naďalej zostali
finančné prostriedky zablokované v prospech tejto exekúcie. Ďalej z podkladov vyplynulo, že bol
zrušený i príkaz na začatie exekúcie na vykonávanie zrážok zo mzdy dlžníčky dňa 19.06.2019
z dôvodu, že bol vyhlásený konkurz a prikázané platiteľovi mzdy, aby odblokoval vykonané zrážky
dlžníka.
Do dňa vyhlásenia konkurzu boli uložené na depozitnom účte zamestnávateľa finančné
prostriedky dlžníka spolu vo výške 597,- € (dovtedy blokované ako zrážky zo mzdy dlžníčky).
Vzhľadom na vyššieuvedené tieto finančné prostriedky patrili ku dňu vyhlásenia konkurzu
dlžníčke ako jej majetok podľa § 167h ods. 1 ZKR, preto správca vyzval zamestnávateľa dlžníčky,
aby finančné prostriedky poukázal na účet správy konkurznej podstaty.
Správca prostredníctvom odpovede na vyžiadanú súčinnosť zistil nasledovný majetok,
ktorý bol spísaný do všeobecnej podstaty dlžníka:
INÁ MAJETKOVÁ HODNOTA:
Peňažná hotovosť vo výške 597,- €, súpisová hodnota 597,- €,
kde doplnenie súpisu všeobecnej podstaty bolo zverejnené v OV č. 183/2019 zo dňa 23.09.2019.

Iný majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, správca nezistil.

V konkurznej veci dlžníka neboli vytvorené žiadne súpisy oddelených podstát, pretože do konkurzu nebola
prihlásená žiadna pohľadávka zabezpečeného veriteľa.
Na základe výzva správcu boli dňa 18.09.2019 poukázané na účet správy konkurznej podstaty finančné
prostriedky vo výške 597,- €.
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

256

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Majetok dlžníka podliehajúci konkurzu ako finančné prostriedky predstavuje spolu sumu 597,- €.

Na účet správcu bol poukázaný i preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov
spojených s výkonom správcovskej činnosti v konaní o oddlžení vo výške 500,- €.

2) V konkurznom konaní boli do kancelárie správcu doručené prihlášky pohľadávok nezabezpečených veriteľov:
1. R Collectors s. r. o., Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava, IČO: 50 094 297, prihlásená dňa
14.06.2019, celková prihlásená suma 802,55 €, nezabezpečená pohľadávka, zistená.

3) V konkurznom konaní neprebiehajú žiadne spory o určenie popretých pohľadávok ani žiadne iné súdne spory,
ktorými môže byť dotknutý majetok podliehajúci konkurzu.

4) Vyčíslenie nákladov konkurzu podľa § 167t ZKR a § 12a ods. 1,3, § 13 ods. 1, 2,
24b písm. e) vyhl. č. 665/2005 Z. z.:

§ 20 ods. 1, § 24a, §

Podľa § 12a ods. 1 vyhl: Za výkon funkcie v konaniach podľa štvrtej časti zákona patrí správcovi paušálna
odmena a náhrada nevyhnutných výdavkov spojených s vedením konania v súhrnnej výške 500 eur.
Podľa § 13 ods. 1 vyhl: Za výkon funkcie po konaní prvej schôdze veriteľov v konkurze podľa druhej časti zákona
patrí správcovi odmena určená ako percento z výťažku, ktoré ustanovuje táto vyhláška. Za speňaženie majetku
podliehajúceho konkurzu pred konaním prvej schôdze veriteľov nárok na odmenu z výťažku nemá žiaden
správca. Odmena z výťažku patrí aj správcovi v konkurze podľa štvrtej časti zákona.
Podľa § 13 ods. 2 vyhl: Výťažkom na účely určenia odmeny z výťažku sa rozumie suma peňažných prostriedkov v
eurách priradená k dotknutej súpisovej zložke majetku ako výťažok zo speňaženia majetku podliehajúceho
konkurzu podľa zásad ustanovených zákonom (§ 91 ods. 4 zákona) znížená o sumu nákladov speňaženia
všeobecnej a oddelenej podstaty okrem nákladov, ktoré schválil príslušný orgán (§ 82 zákona).
Podľa § 20 ods. 2 vyhl: Za speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením alebo za
speňaženie peňažných prostriedkov v cudzej mene ich zabezpečením a výmenou za eurá patrí správcovi odmena
1 % z výťažku.
Podľa § 24a vyhl: Za naskenovanie a vloženie dokumentov do registra úpadcov patrí správcovi paušálna
náhrada výdavkov spojená s týmito činnosťami takto:
a) 0,1 eura bez dane z pridanej hodnoty za každú naskenovanú stranu a
b) 0,5 eura bez dane z pridanej hodnoty za každý vložený dokument do registra úpadcov.
Podľa § 24b písm. e) vyhl: Za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie vedenia podateľne patrí
správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto: 30 eur mesačne za každú konkurznú
vec podľa štvrtej časti zákona.
Výpočet:
·
·
·
·
·

paušálna odmena a náhrada nevyhnut. výdavkov spojených s ved. konania
poštovné
paušálna náhrada výdavkov za prácu s registrom úpadcov
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie 5x30,- €
odmena správcu za speňaženie

500,- €
5,70 €
2,30 €
150,- €
5,97 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdny poplatok (0,2 % z rozvrhu výťažku – zo sumy 830 €)
------------------------

2,- €
665,97 €

Výťažok zo speňaženia majetku dlžníka predstavuje sumu spolu 1 097,- €.
Náklady konkurzu spolu predstavujú sumu 665,97 €.
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov je 431,03 €.
I.

Rozvrhová časť:
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

Položka
Výťažok zo speňaženia
Preddavok na úhradu nákladov
Hrubý výťažok
Náklady konkurzu
Suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Suma
597 €
500 €
1 097 €
665,97 €
431,03 €

Konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov:

Výťažok pripadajúci na uspokojenie pohľadávok bude rozdelený nezabezpečeným veriteľom pomerne podľa
výšky ich prihlásených a zistených pohľadávok v konkurze.

Poradové
číslo

Názov (meno a
priezvisko)
Adresa veriteľa
veriteľa

IČO

Zistená
suma
% podiel uspokojenia z
% podiel na Suma určená na
prihlásenej
prihlásených
výťažku
uspokojenie
pohľadávky v €
pohľadávok

Dvořákovo
R Collectors s. r.
50 094
nábrežie 8/A, 811
802,55 €
o.
297
02 Bratislava
SPOLU:
802,55 €
1

100 %

431,03 €

100,00%

431,03 €

53,7 %

Správca zároveň žiada veriteľov, ktorí doteraz neoznámili číslo účtu a variabilný symbol, pod ktorým im má byť
poukázaná suma z rozvrhu, nech tak urobia obratom na e-mailovú adresu správcu: judr.andrasiova@rsnet.sk.

V Rimavskej Sobote, dňa 07.10.2019
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s.
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K090653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Gažík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 1282/4, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/615/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/615/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 121/2019 dňa 25.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: : Ivan Gažík, nar. 22.04.1989, trvale
bytom Mokrá Lúka, 050 01 Revúca, adresa na doručovanie: M. R. Štefánika 1282/4, 050 01 Revúca (ďalej len
„Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená: JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so
sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“).
JUDr. Jana Živická - Správca Úpadcu, týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie
konkurzu a jeho príloh, čestných vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích
osôb, v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 4OdK/615/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 17.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 121/2019 dňa
25.06.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

K090654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Melišová Nataša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľuboreč 90, 985 11 Halič
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/448/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/448/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca konkurznej podstaty JUDr. Ondrej Zachar, ustanovená za správcu dlžníka: Nataša Melišová, nar.
25.01.1959, trvale bytom: Ľuboreč 90, 985 11 Halič ( Uznesenie sp. zn. 5OdK/448/2019 zo dňa 02.05.2019,
konkurz vyhlásený dňa 09.05.2019 v OV č. 88/2019) na základe vykonaných šetrení v zmysle ust. §166i ZKR zistil
u dlžníka nasledovný majetok:
druh pozemku:

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

Veľký Modrý Modrý
Krtíš Kameň Kameň 407 C

Pozemky:

1.

Stavby:

zastavaná
plocha
nádvorie

Veľký Modrý Modrý
Krtíš Kameň Kameň 407 C

záhrada
zastavaná
plocha
nádvorie

okres obec

druh stavby

k.ú.

LV

Veľký Modrý Modrý
Krtíš Kameň Kameň 407
HODNOTA SPOLU:

rodinný dom

parcelné
výmera
a č.

Deň vydania: 10.10.2019

podiel

hodnota dátum
v€
zápisu

dôvod
zápisu

§ 167h
ods.
1
26/6
236
2/18 48,51 € 07.10.2019 ZKR
§ 167h
a 26/7
299
61,46 €
ods.
1
2/18
07.10.2019 ZKR
parcelné súpisné
hodnota dátum
dôvod
podiel
č.
číslo
v€
zápisu
zápisu
§ 167h
ods.
1
26/7
84
2/18 1666,67€ 07.10.2019 ZKR
1776,64€

Zo zisťovania správcu konkurznej podstaty vyplýva, že k predmetnému nehnuteľnému majetku si dlžník uplatnil
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle ust. § 167o ods. 2 obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní
nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti
pohľadávky prihlásených veriteľov. Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca; ak však ktorýkoľvek
veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu
dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ
povinný nahradiť náklady speňaženia.
Správca konkurznej podstaty v zmysle ust. § 167o ods. 1 odhadom určil hodnotu podielu na nehnuteľnosti na
sumu 1776,64,- Eur.
Vzhľadom na uvedené správca konkurznej podstaty má za to, že vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka
nemožno v konkurze speňažiť, nakoľko by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej hodnoty obydlia nebolo
možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Správca konkurznej podstaty týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok
finančných prostriedkov na vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, ak má niektorí z veriteľov dlžníka za to,
že hodnota podielu na nehnuteľnosti má vyššiu hodnotu, ako je nepostihnuteľná hodnota obydlia, môže správcovi
konkurznej podstaty v lehote dvoch mesiacov od zverejnenia tohto oznámenia predložiť znalecký posudok
ohľadne hodnoty tejto nehnuteľnosti alebo zložiť preddavok na vypracovanie znaleckého posudku v sume 500,Eur .

JUDr. Ondrej Zachar, správca

K090655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bussinesin.sk, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horná 26 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 889 531
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4K/4/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/4/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Zvolanie prvej schôdze veriteľov:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica, uznesením zo dňa 07.08.2019, sp. zn. 4K/4/2019, vyhlásil na majetok dlžníka:
Bussinesin.sk, s.r.o., so sídlom: Horná 26, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 889 531, zapísanej v Obchodnom
registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 30978/S (ďalej v texte aj „dlžník“), konkurz
a našu spoločnosť ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 155/2019, deň vydania 13.08.2019.

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s., správca konkurznej podstaty, č. správcu S 1716, ako správa úpadcu:
Bussinesin.sk, s.r.o., zvoláva v zmysle ust. § 34 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií prvú
schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 15.11.2019 o 09,00 hod. v kancelárií správcu na adrese: Tehelná
189, 960 01 Zvolen.

Program prvej schôdze veriteľov je nasledovný:

1.
2.
3.
4.
5.

Prezentácia.
Otvorenie schôdze.
Správa o činnosti správcu, stave konkurzného konania a majetku úpadcu.
Voľba členov veriteľského výboru podľa ust. § 37 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií.
Rozhodovanie o výmene správcu podľa ust. § 36 ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií.
6. Rôzne.
7. Záver.

Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia platný doklad totožnosti, veritelia - právnické osoby originál
alebo úradne osvedčenú fotokópiu výpisu z obchodného registra nie staršieho ako 3 /tri/ mesiace, spolu
s dokladmi totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne
poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

Zvolen dňa 07.10.2019

K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
správca konkurznej podstaty

K090656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paučo Ľubomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhumnie 154/20, 976 31 Hronsek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1971
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/551/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/551/2019
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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KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Ľubomír Paučo, nar. 24.01.1971, trvale bytom Záhumnie 154/20, 976
31 Hronsek, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Ľubomír Paučo NIKA, s miestom podnikania:
Záhumnie 154/20, 976 31 Hronsek, IČO: 32 008 431 ( ďalej len ,,dlžník “ ), týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K090657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Atila Šereš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 16, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/619/2018 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/619/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spis. zn. správcu
Spis. zn. súdu

: 5OdK/619/2018 S1646
: 5OdK/619/2018

ZÁZNAM

Záznam spísaný dňa 26.09.2019, správkyňou Mgr. Natáliou Miľanovou, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960
01 Zvolen, v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka:

Atila Šereš, nar. 10. 05. 1968
trvale bytom Pavlovce 16, 980 01 Rimavské Janovce
prechodne bytom Česká 1/16, 979 01 Rimavská Sobota

Na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č. k. 5OdK/619/2018 - 12 zo dňa
17.10.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 205/2018 dňa 23.10.2018, vyhlásený konkurz a za správcu
konkurznej podstaty bola ustanovená Mgr. Natália Miľanová, so sídlom kancelárie J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen,
SR. Značka konkurznej správkyne S1646.

OPIS ÚKONU:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk v rámci I. kola ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného
majetku v konkurznom konaní, ktoré je vedené na dlžníka.

Ponukové konanie bolo vyhlásené v zmysle § 167n ods. 1, druhá veta, v spojení s ust. § 167p ods. 1 Zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej aj „ZKR“) a to na:

Číslo Druh
Výmera Štát,
pozemku v m²
okres

1

záhrada

422

2

zastavaná 212
plocha
a
nádvorie

3

zastavaná 191
plocha
a
nádvorie

4

zastavaná 99
plocha
a
nádvorie

obec, Katastrálne Číslo Listu Číslo
Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
Hodnota
územie
vlastníctva parcely podiel
zapísania zapísania zapisovaného
majetku do majetku do majetku určená
súpisu
súpisu
vlastným
odhadom
správcu
Slovenská
Pavlovce
49
39
4/9
23.12.2018 LV č. 49,
375,00 €
republika,
k.ú.
PAVLOVCE,
Pavlovce
Rimavská
Sobota
Slovenská
Pavlovce
49
40
4/9
23.12.2018 LV č. 49,
236,00 €
republika,
k.ú.
PAVLOVCE,
Pavlovce
Rimavská
Sobota
Slovenská
Pavlovce
49
42/ 2
4/9
23.12.2018 LV č. 49,
212,00 €
republika,
k.ú.
PAVLOVCE,
Pavlovce
Rimavská
Sobota
Slovenská
Pavlovce
49
44
4/9
23.12.2018 LV č. 49,
110,00 €
republika,
k.ú.
PAVLOVCE,
Pavlovce
Rimavská
Sobota

Číslo Popis Štát, obec, Katastrálne Číslo listu Súpisné Číslo Spoluvlastnícky Deň
Dôvod
stavby ulica,
územie
vlastníctva číslo
parcely podiel
zapísania zapísania
orientačné
majetku
majetku
číslo
do súpisu do
vchodu
súpisu
1

rodinný Slovenská Pavlovce
dom
- republika,
zbúraná PAVLOVCE
stavba

49

16

44

4/9

Hodnota
Poznámka
zapisovaného
majetku
určená
odhadom
správcu
23.12.2018 LV č. 49, 0,00 €
zbúraná
k.ú.
stavba
Pavlovce

Nehnuteľnosti boli zapísané do Súpisu všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom dňa
19.07.2019 v OV č. 138/2019.

I. kolo ponukového konania na speňaženie súboru pozemkov - nehnuteľného majetku dlžníka bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. OV 175/2019 dňa 11.09.2019.

Správkyňa v súlade so zverejneným ponukovým konaním v rámci I. kola, po uplynutí lehoty na predkladanie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponúk, dňa 26.09.2019 otvorila doručené ponuky a konštatuje, že ponuka, ktorá bola v rámci 10 dňovej lehoty na
predkladanie ponúk doručená do kancelárie správcu v zalepenej obálke s poznámkou: „PONUKA –
5OdK/619/2018 - NEOTVÁRAŤ“ záujemcom: Slovak Estate s.r.o., Tallerova 4, Bratislava - mestská časť Staré
Mesto 811 02, IČO: 50 050 907, ktorý v súlade so zverejnenými podmienkami I. kola ponukového konania
ponúkol za predmet ponukového konania – súbor majetku - cenu vo výške 202,20 € (slovom: dvestodva EUR
a 20/100 CENTOV), bola úspešná z dôvodu, že rozhodujúcim kritériom úspešnosti v ponukovom konaní je
podanie najvyššej ponuky, čo v tomto prípade bolo splnené.

Ponúkaná cena za vyššie uvedený nehnuteľný majetok dlžníka vo výške 202,20 € bola v súlade s podmienkami I.
kola ponukového konania na speňaženie nehnuteľného majetku dlžníka, uhradená na účet uvedený v ponukovom
konaní.

Správkyňa záverom konštatuje, že nakoľko ponuka uvedeného záujemcu, bola v rámci I. kola vyhodnotená ako
ponuka s najvyššou ponúknutou cenou za vyššie uvedený súbor majetku, uvedený záujemca bol vyhodnotený v
zmysle ust. § 167p ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ako úspešný a bude správcom konkurznej podstaty vyzvaný na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy na predaj vyššie uvedených nehnuteľností, o ktoré záujemca prejavil záujem.

Vo Zvolene dňa 26.09.2019

Mgr. Natália Miľanová
ustanovená do funkcie správcu
dlžníka Atila Šereš, nar. 10. 05. 1968

K090658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hozdek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 61, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/935/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/935/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Michal Hozdek, nar. 25.10.1990, trvale bytom Sklárska 61, 987 01 Poltár oznamuje veriteľom,
že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať do správcovského spisu
v kancelárii správcu na adrese Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch v čase od 9.00 do
12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle:
048/4700060, alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailovej adresy:
kotleba@stonline.sk.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ivan Kotleba, správca

K090659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hozdek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 61, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Kotleba
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/935/2019 S519
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/935/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka: Michal Hozdek, nar. 25.10.1990, trvale bytom Sklárska 61, 987 01 Poltár týmto v súlade s
ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje veriteľom číslo účtu, na ktorý možno skladať kauciu
vo výške podľa ustanovenia § 32 ods. 19 ZKR pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej
pohľadávky, nasledovne: číslo účtu IBAN: SK76 1100 0000 0026 2148 0202, účet vedený v Tatra banka, a.s.,
variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

JUDr. Ivan Kotleba, správca

K090660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Botoš Eugen
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/755/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/755/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Eugen
Botoš, nar. 11. 12. 1970, trvale bytom Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce, pôvodne podnikajúci pod obchodným
menom: Eugen Botoš, s miestom podnikania: Hlavná ulica 208/2, 985 31 Rapovce, IČO: 43 688 071, podľa
ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.
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K090661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kovács Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 726 / 3, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/803/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/803/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Ľudovít
Kovács, nar. 19.05. 1972, trvale bytom Školská 726/3, 990 01 Veľký Krtíš, s miestom podnikania Školská 726/3,
990 01 Veľký Krtíš, IČO: 412 833 92, na korešpondenčnej adrese Andrusovová 3, 851 01 Bratislava 5, podľa
ustanovení zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Úpadca nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kudráč Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uhorské 81, 985 25 Uhorské
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/15/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/15/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Ján
Kudráč, nar. 17. 04. 1966, trvale bytom Uhorské 81, 985 25 Uhorské, týmto na základe ustanovení § 167u ods.1
zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do všeobecnej podstaty a súčasne oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
speňaženia všeobecnej podstaty.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuberník Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kmeťa 341 / 21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/933/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/933/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Štefan
Zuberník, nar. 30. 08. 1948, trvale bytom A. Kmeťa 341/21, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese
Útulok Nádej, Stráže 282/1, 960 01 Zvolen, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Horné Záhrady 2,
974 01 Banská Bystrica, počas úradných hodín v dňoch pondelok až štvrtok v čase od 8.30 do 12.00 hod. a od
12.30 do 15.00 hod. a v piatok od 08.00 do 14.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadanie do
spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese, na čísle telefónu: 0903 802 199, 0911 802 199 alebo
e-mailom: reallux@reallux.sk.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuberník Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Kmeťa 341 / 21, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.08.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Daniel Janšo
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/933/2019 S1500
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/933/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Daniel Janšo, so sídlom kancelárie: Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Štefan
Zuberník, nar. 30. 08. 1948, trvale bytom A. Kmeťa 341/21, 965 01 Žiar nad Hronom, na korešpondenčnej adrese
Útulok Nádej, Stráže 282/1, 960 01 Zvolen, týmto na základe ustanovení § 167l a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávok.
Číslo účtu: SK67 0900 0000 0050 3695 8731 vedený vo Slovenskej sporiteľni a.s.,
VS: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok,
Poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
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,- €.
JUDr. Daniel Janšo, správca v.r.

K090665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Baltazár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matušková 142/12, 976 31 Vlkanová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viera Cibulová
Sídlo správcu:
Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/320/2019 S1337
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/320/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Viera Cibulová, sídlo kancelárie : Nám. SNP 70/36, 960 01 Zvolen, správca dlžníka : Baltazár Dávid, nar.
20.02.1983, trvale bytom Matuškova 142/12, 976 31 Vlkanová, korešpodenčná adresa : Harmanec 18, 976 03
Harmanec, (ďalej len dlžník), v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. zn.
5OdK/320/2019, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR), oznamuje, že v predmetnom
konkurznom konaní nebol zistený žiaden majetok podliehajúci konkurzu. Konkurzná podstata preto nepokryje
náklady konkurzu. Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V zmysle ust. § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu, zástupcu veriteľov, rovnako zanikajú
účinky podľa ust. § 167b ods. 1, § 167c ods. 2, ods. 3 a§ 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov, vykonaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá. V zmysle uvedeného ustanovenia ZKR správca dlžníka zároveň oznamuje,
že počas konkurzu nedisponoval nijakým majetkom, ani dokumentáciou patriacou dlžníkovi.
JUDr. Viera Cibulová, správca

K090666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haringová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ďumbierska 4006 / 24, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dušan Paulík
Sídlo správcu:
Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/180/2019 S1239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/180/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka: Ivana Haringová, nar. 24.2.1979, trvale bytom Ďumbierska 24, 974 01 Banská Bystrica,
korešpondenčná adresa: Nová 17, 974 04 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Ivana
Haringová, s miestom podnikania: Ďumbierska 24, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 40 091 937 zistil počas výkonu
funkcie správcu, a to zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, vyjadrení
dlžníka, vyjadrení iných osôb ako i z preskúmania pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia § 166i zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“), že dlžník nevlastní žiaden majetok, ktorý by podliehal konkurzu a mohol byť zapísaný do konkurznej
podstaty.
Po tom, ako správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Ivana Haringová, nar. 24.2.1979,
trvale bytom Ďumbierska 24, 974 01 Banská Bystrica, korešpondenčná adresa: Nová 17, 974 04 Banská
Bystrica, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Ivana Haringová, s miestom podnikania: Ďumbierska 24,
974 01 Banská Bystrica, IČO: 40 091 937, sa končí.

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

JUDr. Dušan Paulík, správca
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K090667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zita Hlošková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 3003, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/613/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/613/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty dlžníka: Zita Hlošková, nar. 30.03.1952, trvale bytom
Bukovina 3003, 968 01 Nová Baňa, v zmysle § 96 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje svoj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej
podstaty. Po zverejnení zámeru zostaviť konečný rozvrh pre nezabezpečených veriteľov v Obchodnom vestníku,
už nie je možné pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlási pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v
Obchodnom vestníku zámer rozvrh zostaviť.
V Banskej Bystrici,
dňa 07.09.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K090668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poľnohospodárske družstvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bušince 0, 991 22 Bušince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 00 208 574
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 36K/90/1995 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
36K/90/1995
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Eva Chromčíková so sídlom M.R.Štefánika 834/1,963 01 Krupina ako správca konkurznej podstaty úpadcu
Poľnohospodárske družstvo, so sídlom Bušinciach „v konkurze“, IČO: 00 208 574, ktoré je vedené na Krajskom
súde v Banskej Bystrici týmto, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu, vyhlasuje verejné ponukové
konanie na speňaženie majetku vo výlučnom vlastníctve úpadcu

Predmet ponukového konania: spoluvlastnícky podiel k nehnuteľnosti
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 896, k. ú. Veľké Zlievce, obec Veľké Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 761/1 – záhrada o výmere 1537 m2,
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v podiele úpadcu 1/17
2. parc. č. C KN 761/2 – trvalý trávny porast o výmere 602 m2
v podiele úpadcu 1/17
3. parc. č. C KN 3016 – trvalý trávny porast o výmere 1537 m2,
v podiele úpadcu 1/17
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 948, k. ú. Veľké Zlievce, obec Veľké Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 985 – trvalý trávny porast o výmere 13041 m2,
v podiele úpadcu 22/315
2. parc. č. C KN 1401 – trvalý trávny porast o výmere 630706 m2
v podiele úpadcu 22/315
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 1090, k. ú. Veľké Zlievce, obec Veľké Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 1767/1 – orná pôda o výmere 56669 m2,
v podiele úpadcu 1/33
2. parc. č. C KN 1767/2 – orná pôda o výmere 194 m2
v podiele úpadcu 1/33
3. parc. č. C KN 1768 – orná pôda o výmere 195398 m2
v podiele úpadcu 1/33
4. parc. č. C KN 1770 – orná pôda o výmere 4656 m2
v podiele úpadcu 1/33
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 1668, k. ú. Veľké Zlievce, obec Veľké Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 1769 – ostatná plocha o výmere 3683 m2
v podiele úpadcu 1/33
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 1671, k. ú. Veľké Zlievce, obec Veľké Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 1531 – orná pôda o výmere 23271 m2
v podiele úpadcu 22/315
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 1675, k. ú. Veľké Zlievce, obec Veľké Zlievce, okres Veľký Krtíš
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POZEMKY:
1. parc. č. C KN 1403 – lesný pozemok o výmere 122915 m2
v podiele úpadcu 22/315
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 113, k. ú. Muľa, obec Muľa, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 141 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 430 m2
v podiele úpadcu 1/1
2. parc. č. C KN 142 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 125 m2
v podiele úpadcu 1/1
3. parc. č. C KN 143 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2
v podiele úpadcu 1/1
4. parc. č. C KN 148/1 – záhrada o výmere 1781 m2
v podiele úpadcu 1/1

STAVBY:
1. Budova ako nadstavba so súp. č. 52 na parc. č. C KN 142
v podiele dlžníka 1/1.

·
·
·

·

·

·
·
·

Záujemcovia o pohľadávku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing. Eva Chromčíková,
správca, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, č.k. 36K/90/1995 v jednej
neporušenej uzatvorenej obálke s označením „Ponuka konkurz 36K/90/1995 – neotvárať“.
Nehnuteľný majetok možno speňažiť jednotlivo, alebo ako súbor
Ponuka musí obsahovať označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnická osoba: obchodné meno,
sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt), označenie predmetu ponukového
konania, návrh kúpnej ceny, bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej ceny a čestné vyhlásenie
záujemcu, že súhlasí so všetkými podmienkami verejného ponukového konania vyhláseného správcom
v obchodnom vestníku.
Záujemca je povinný v rámci ponuky preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom
z obchodného registra nie starším ako 3 mesiace, fyzické osoby živnostenským listom, resp. fotokópiou
občianskeho preukazu a s vyhlásením, že správca jeho osobné údaje bude spracúvať pre účely
ponukového konania, pre potreby uzavretia zmluvy a zákonnej archivácie.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 30 (tridsať) dní odo dňa zverejnenia ponuky
v Obchodnom vestníku SR. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu
a končí tridsiatym dňom o 15:00 hod.. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca
akceptovať.
Doručená ponuka je po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového
konania a nemožno ju po uplynutí lehoty meniť, dopĺňať ani vziať späť.
Ponuka, ktorá nebude doručená včas, sa nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na
odoslanie pred uplynutím určeného času. Na takúto ponuku sa neprihliada a vráti sa odosielateľovi.
V prípade, že záujemca s najvyššou ponukou od svojej ponuky odstúpi, správca predá inzerovaný
majetok úpadcu ďalšiemu záujemcovi s najvyššou ponukou, prípadne sa správca rozhodne, že celé
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ponukové kolo zopakuje. Odstupujúcemu záujemcovi vzniká povinnosť zaplatiť do konkurznej podstaty
úpadcu zmluvnú pokutu vo výške 30,00 €, pričom o takto stanovenú zmluvnú pokutu je správca povinný
ponížiť vratku ponúkanej kúpnej ceny odstupujúcemu záujemcovi. Zaslanie záväznej ponuky zo strany
záujemcu správcovi konkurznej podstaty sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca otvorí obálky s ponukami najneskôr v lehote do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a v ďalšej lehote 5 dní od otvorenia ich vyhodnotí.
Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splní podmienky verejného
ponukového konania, ponúkne najvyššiu cenu a bude správcom vyhodnotený ako víťaz. Správca je
povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať o výsledkoch vyhodnotenia ponúk všetkých
záujemcov a súd.

Podmienky speňaženia:
·

Predmet ponukového konania sa predáva tak, ako „stojí a leží.“ Úspešný záujemca bude znášať všetky
náklady súvisiace s odovzdaním, prevodom, vkladom majetku.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K090669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Gergelyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trubín 123, 966 23 Lovčica-Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/695/2018 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/695/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Ing, Eva Chromčíková, správca týmto oznamuje, že došlo k zmene sídla kancelárie a k zmene telefónneho čísla.
Nová adresa kancelárie konkurzného správcu je M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina. Nové telefónne číslo je
0919 470 407.
Ing. Eva Chromčíková, správca

K090670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renáta Gergelyová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trubín 123, 966 23 Lovčice-Trubín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/695/2018 S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/695/2018
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 Renáta Gergelyová nar. 30.10.1969, bytom Trubín 123, 966 23 Lovčica - Trubín
podnikajúci pod obchodným menom Renáta Gergelyová, s miestom podnikania A. Kmeťa 21/10, 965 01, IČO
37 394 860 týmto v zmysle § 167l ods.3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola zapísaná do zoznamu
pohľadávok nezabezpečená pohľadávka veriteľa SvVPS, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica pod p.č.
5 v celkovej výške 141,74 Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.

Ing. Eva Chromčíková, správca

K090671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bota Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 649 / 26, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1961
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/776/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/776/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ako správca úpadcu Vladimír Bota, nar. 1.5.1961, trvale bytom Fučíkova 649/26, 987 01 Poltár som postupom
podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že úpadca nemá žiaden majetok.
Na základe uvedeného konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz sa končí.

K090672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Matúš Gallo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nemocničná 22, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/748/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/748/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Matúš Gallo, nar.19. 03. 1986, trvale bytom Nemocničná 22, 990 01 Veľký Krtíš, pôvodne
podnikajúci pod obchodným meno: Matúš Gallo ZARA Print & Design, s miestom podnikania: Boženy
Němcovej 953/25, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 43 142 303, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v
Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/748/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1,
veriteľa: SR- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, SR, IČO: 215 759, ktorou bola do
konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 až 3, v celkovej výške 814,- €. Vyššie uvedené pohľadávky boli
správkyňou zapísané do Zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 10-12.

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

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

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

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

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

Mgr. Natália Miľanová, správca

K090673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kamenská Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 845/23, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Denisa Dukátová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/140/2017 S1845
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/140/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
V konkurze na majetok úpadcu Margita Kamenská, nar. 19.05.1953, bytom Železničná 845/23, 990 01 Veľký Krtíš
(ďalej „dlžník“), konanie vedené Okresným súdom Banská Bystrica pod sp. zn. 3OdK/140/2017, Vám týmto
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej „ZKR“) predkladáme Návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej konkurznej
podstaty:
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Všeobecná časť

1.1

Úvodné ustanovenia

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 19.09.2017, sp. zn. 3OdK/140/2017, vo veci vyhlásenia
konkurzu na majetok dlžníka bola do funkcie správcu ustanovená Ing. Mgr. Denisa Dukátová, so sídlom
správcovskej kancelárie Budovateľská 12, 962 23 Očová, zapísaná v zozname správcov vedeným Ministerstvom
spravodlivosti SR pod č. S1845 (ďalej aj „správca“).
Do konkurzného konania si svoje pohľadávky prihlásili nasledovní veritelia:
·
·
·
·
·
·
·

Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš, pohľadávka č. 1 v celkovej výške 1 732,62 EUR, pohľadávka č. 2
v celkovej výške 4 165,71 EUR
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. v celkovej výške 951,70 EUR,
Poštová banka, a.s. v celkovej výške 77,37 EUR,
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky – pohľadávka č. 1 v celkovej výške 2 147,74 EUR, pohľadávka
č. 2 v celkovej výške 1 204,80 EUR,
OTP Banka Slovensko, a.s. v celkovej výške 1 321,71 EUR,
TELERVIS PLUS a.s. v celkovej výške 974,50 EUR,
POHOTOVOSŤ, s.r.o. – pohľadávka č. 1 v celkovej výške 485,10 EUR, pohľadávka č. 2 v celkovej výške
2 578,84 EUR.

Celková suma zistených nezabezpečených pohľadávok je vo výške 15 640,09 EUR.
Správca v rámci zákonom stanovených povinností vykonal s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku
a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré je možné zabezpečiť s minimálnymi nákladmi. Správca v rámci
zisťovania majetku vlastným šetrením preskúmal, či dlžník vlastní nehnuteľnosti prostredníctvom portálu Úrad
geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.
V zmysle § 166i ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) vyzval správca dlžníka, aby poskytol súčinnosť správcovi.
Správca dlžníka poučil o jeho povinnostiach v zmysle ZKR a následkoch nesplnenia povinností vrátane
trestnoprávnych následkov. Dlžník poskytol správcovi požadovanú súčinnosť a zodpovedal správcovi aj
doplňujúce otázky.
Správca prostredníctvom Návrhu na vyhlásenie konkurzu, odpovedi na žiadosť o poskytnutie súčinnosti a portálu
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zistil nasledujúci majetok:
Pozemok
Súpisová zložka Druh
č.

Výmera
v m2

Štát Obec

K.ú.

LV parcela
č.

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota

1

133

SR Ďurkovce

Ďurkovce

325 317/1

1/18

2,32 €

34305

SR Ďurkovce

Ďurkovce

327 555/1

1/8

643,22 €

12577

SR Ďurkovce

Ďurkovce

327 556/1

1/8

235,81 €

1303

SR Ďurkovce

Ďurkovce

327 665/1

1/8

24,28 €

762

SR Ďurkovce

Ďurkovce

327 665/2

1/8

14,77 €

9556

SR Ďurkovce

Ďurkovce

327 666/2

1/8

179,37 €

791

SR Ďurkovce

Ďurkovce

386 667/2

1/18

12,80 €

10171

SR Ďurkovce

Ďurkovce

475 667/4

1/8

355,98 €

11481

SR Ďurkovce

Ďurkovce

475 668/2

1/8

215,27 €

7956

SR Ďurkovce

Ďurkovce

475 671/3

1/8

248,62 €

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Orná pôda
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Ostatné plochy
Ostatné plochy
Lesný pozemok
Ostatné plochy
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Zastavané
nádvoria

11

plochy
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a

Trvalé trávne porasty

12

Trvalé trávne porasty

13

Orná pôda

14

Lesný pozemok

15

Záhrady

16

Záhrady

17

Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria
Zastavané
nádvoria

18
19
20

plochy

a

plochy

a

plochy

Záhrady

22

Záhrady

23

Orná pôda

24

Zastavané
nádvoria

25

plochy

1063

SR

Kamenné
Kosihy

Kamenné
Kosihy

434 373

1/36

20,32 €

2816

SR

Kamenné
Kosihy

Kamenné
Kosihy

428 371/6

1/12

6,22 €

736

SR

Kamenné
Kosihy

Kamenné
Kosihy

428 371/22

1/12

3,81 €

521

SR Seľany

Seľany

656 781/1

1/24

4,28 €

63819

SR Širákov

Širákov

754 1173

7/330

140,77 €

47

SR Širákov

Širákov

316 32

1/72

1,37 €

35

SR

Širákov

Širákov

316 33

1/72

1,10 €

185

SR

Širákov

Širákov

342 116

1/36

25,98 €

31

SR

Širákov

Širákov

342 118/2

1/36

4,27 €

54

SR

Širákov

Širákov

342 118/3

1/36

4,62 €

730

SR

Širákov

Širákov

342 119

1/36

60,62 €

191

SR

Širákov

Širákov

342 120

1/36

15,62 €

141

SR

Širákov

Širákov

342 127

1/36

11,62 €

593

SR

Širákov

Širákov

587 582

1/60

1,97 €

3654

SR

Ďurkovce

Ďurkovce

98 620

7/36

1 400 €

a

Záhrady

21

Deň vydania: 10.10.2019

a

Stavba:
Súpisová zložka č.
1

Popis Štát obec
K.ú.
č. LV p.č. Spoluvlastnícky podiel úpadcu
dom SR Ďurkovce Ďurkovce 98
620 7/36

Ulica Súpisné číslo Súpisová hodnota
87
600,00 €

Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 226/2017 zo dňa 28.11.2017 a v Obchodnom vestníku
č. 27/2018 zo dňa 07.02.2018.
Dlžník v zozname veriteľov priloženom k návrhu na vyhlásenie konkurzu neuviedol veriteľov - fyzické osoby.
Dlžník uviedol v zozname veriteľov veriteľa Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš, ktorý si svoju pohľadávku do
konkurzu prihlásil skôr ako mu správca oznámil vyhlásenie konkurzu.
Správca pristúpil k speňaženiu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 226/2017 a v Obchodnom
vestníku č. 27/2018. Do kancelárie správcu boli v lehote 15 dní od zverejnenia ponukového konania
v Obchodnom vestníku doručené ponuky nasledovných záujemcov:
·
·

RNDr. Nikolaj Kočkin, CSc, nar.: 07.05.1950, bytom Michalovská 23, 040 11 Košice, ktorý ponúkol sumu
vo výške 519,00 EUR,
Slovak Estate s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 03 Bratislava, ktorý ponúkol sumu vo výške 2 608,87 EUR.

Správca v lehote 10 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na doručovanie ponúk (lehota na doručovanie
ponúk uplynula 26.05.2018) vyhodnotil predložené ponuky a informoval spoločnosť Slovak Estate s.r.o., so sídlom
Osadná 2, 831 03 Bratislava, ako úspešného záujemcu, o výsledku ponukového konania a vyzval ho na
uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Správca zaslal dlžníkovi Oznámenie o práve vykúpiť majetok z konkurznej podstaty v zmysle § 167r zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie (ďalej len „ZKR“). Žiadna z oprávnených osôb neprejavila záujem
o vykúpenie majetku z konkurznej podstaty a správcovi nebol doručený ani súhlas dlžníka z právom vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca uzatvoril s víťazom ponukového konania spoločnosťou Slovak Estate s.r.o., so sídlom Osadná 2, 831 03
Bratislava kúpnu zmluvu. Následne úspešný záujemca podal návrh na vklad na Okresný úrad Veľký Krtíš,
katastrálny odbor. Vkladové konanie vedené na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálne konania pod č.
V 1106/18 bolo prerušené.
Vkladové konanie vedené na Okresnom úrade Veľký Krtíš, katastrálne konanie pod č. V 1106/18 bolo povolené
Rozhodnutím č. V 1106/2018 zo dňa 27.02.2019. Následne správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 82/2019
zo dňa 29.04.2019 oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť
rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
1.2. Súhrnný prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate
V súlade s príslušnými ustanoveniami ZKR a Vyhlášky MSSR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia ZKR (ďalej „Vyhláška MSSR“) správca predkladá prehľad pohľadávok proti všeobecnej podstate,
ktoré vznikli v súvislosti so zisťovaním majetku úpadcu a správou a speňažovaním všeobecnej podstaty v období
od vyhlásenia konkurzu, do dňa zverejnenia oznámenia o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Celková výška pohľadávok proti všeobecnej podstate je 1 481,88 EUR (viď. Tabuľka č. 1).
Tabuľka č. 1
Veriteľ
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová
Ing. Mgr.
Dukátová

Právny dôvod
Denisa nevyhnutné výdavky správcu
vedením konkurzu (poštovné)
Denisa
náklady na vedenie kancelárie
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa
Denisa

Podstata
spojené

s

Všeobecná
Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie$

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

náklady na vedenie kancelárie

Všeobecná

Dôvod priradenia
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie
Výdavky na
speňaženie

správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a
správu a

Všeobecná
podstata
v EUR

Čas Vzniku

6,20

05/2018
03/2019

30,00

01.10.2017

30,00

01.11.2017

30,00

01.12.2017

30,00

01.01.2018

30,00

01.02.2018

30,00

01.03.2018

30,00

01.04.2018

30,00

01.05.2018

30,00

01.06.2018

30,00

01.07.2018

30,00

01.08.2018

30,00

01.09.2018

30,00

01.10.2018

30,00

01.11.2018

30,00

01.12.2018

30,00

01.01.2019

30,00

01.02.2019

30,00

01.03.2019

30,00

01.04.2019
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Ing. Mgr. Denisa
odmena správcu
Dukátová
Ing. Mgr. Denisa
odmena správcu zo speňažovania
Dukátová
Okresný súd Banská
súdny poplatok za rozvrh
Bystrica

1.3.

Deň vydania: 10.10.2019

Všeobecná Odmena správcu

500,00

16.01.2018

Všeobecná Odmena správcu

368,68

05.10.2019

Všeobecná

Výdavky na správu a
37,00
speňaženie

05.10.2019

Vyčíslenie odmeny správcu za speňaženie všeobecnej podstaty

V zmysle ust. 7a Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. je Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrada nevyhnutných
nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaniach o oddlžení 500 EUR.
Odmenu zo speňaženia nehnuteľnosti správca vyčíslil v zmysle ust. § 20 ods. 1 písm. a) až c) Vyhlášky č.
665/2005 Z. z. zo sumy výťažku vo výške 2 608,87 EUR, t. j. odmenu správca vyčíslil vo výške 368,68 EUR.
Podľa § 20 ods. 1 písm. a) až c) Vyhl. MS SR „Za speňaženie hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti, vrátane bytu
alebo nebytového priestoru, alebo viacerých hnuteľných vecí zapísaných do súpisu jednou položkou (jednou
súpisovou zložkou majetku) patrí správcovi odmena z výťažku takto:
a) zo sumy výťažku do 30 eur 16 %,
b) zo sumy výťažku nad 30 eur 15 %,
c) zo sumy výťažku nad 330 eur 14 %“
V zmysle ust. 24b Vyhlášky č. 665/2005 Z. z. za užívanie priestorov kancelárie a personálne zabezpečenie
vedenia podateľne patrí správcovi paušálna náhrada výdavkov spojených s týmito činnosťami takto:
e) 30 EUR mesačne za každú konkurznú vec podľa štvrtej časti zákona.
Celková výška paušálnej náhrady výdavkov predstavuje sumu vo výške 570,00 EUR, a to za obdobie október
2017 (mesiac nasledujúci po vyhlásení konkurzu) do apríla 2019 (mesiac zverejnenia zámeru na zostavenie
pohľadávok proti podstate).
1.4.

Vyčíslenie súdneho poplatku za rozvrh výťažku všeobecnej podstaty

Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle ust.
písm. a) položky č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 1,2 % zo sumy
hrubého výťažku vo výške 3 108,87 EUR. Súdny poplatok za rozvrh výťažku je vo výške 37,- EUR.
II.

Rozvrhová časť

Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:
Položka
Výťažok zo speňaženia peňažnej pohľadávky
Preddavok na odmenu správcu
Hrubý výťažok
Pohľadávky proti všeobecnej podstate
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov

Časť výťažku určená na uspokojenie nezabezpečených veriteľov:

EUR
2 608,87
500,00
3 108,87
1 481,88
1 626,99

1 626,99 EUR

Celková výška pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku
zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty:

15 640,09 EUR

Určenie konečnej výšky uspokojenia pohľadávok, ktoré majú byť uspokojené z výťažku zo speňaženia
majetku všeobecnej podstaty:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Por.
Veriteľ
č.

Prihlásená suma Zistená
suma Uspokojenie
pohľadávky
pohľadávky
pohľadávky
v EUR
v EUR
v%

1

1 732,62 EUR

1 732,62 EUR

11,08 %

4 165,71 EUR
951,70 EUR
77,37 EUR
974,50 EUR

4 165,71 EUR
951,70 EUR
77,37 EUR
974,50 EUR

26,63 %
6,09 %
0,49 %
6,23 %

433,35 €
99,00 €
8,05 €
101,37 €

konajúca
FINANCE 2 147,74 EUR,

2 147,74 EUR,

13,73 %

223,42 €

konajúca
FINANCE 1 204,80 EUR

1 204,80 EUR

7,70 %

125,33 €

1 321,71 EUR
485,10 EUR
2 578,84 EUR
15 640,09 €

1 321,71 EUR
485,10 EUR
2 578,84 EUR
15 640,09 €

8,45 %
3,10 %
16,49 %
100

137,49 €
50,46 €
268,27 €
1 626,99 €

Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš

2
3
4
5

Stavebné bytové družstvo Veľký Krtíš
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Poštová banka, a.s.
TELERVIS PLUS a.s.
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
6
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
SA, pobočka zahraničnej banky
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA,
7
prostredníctvom BNP PARIBAS PERSONAL
SA, pobočka zahraničnej banky
8
OTP Banka Slovensko, a.s.
9
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
10
POHOTOVOSŤ, s.r.o.
Spolu:

Uspokojenie
pohľadávky
v EUR
180,24 €

V Očovej, dňa 05.10.2019
Ing. Mgr. Denisa Dukátová, správca konkurznej podstaty

K090674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zilíz Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šíd 305, 986 01 Fiľakovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1952
Obchodné meno správcu:
RECOVER GROUP k.s.
Sídlo správcu:
SNP 711/25, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/923/2019 S1916
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/923/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p.č.

1

súpisová zložka
pohľadávka z účtu v banke
peňažné prostriedky na účte v banke
zostatok na účte ku dňu zostavenia súpisu:
číslo účtu:
mena:
účet vedený v:
deň zápisu:
dôvod zápisu:

hodnota

10,00 EUR
SK6500/0034056168
EUR
Poštová banka, a.s.
7.10.2019
majetok zistený pri zisťovacej činnosti správcu

K090675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Radičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obrancov Mieru 175, 980 55 Klenovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Chromčíková
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 834/1, 963 01 Krupina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/590/2019, S-1346
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/590/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku
Všeobecná podstata
Ing. Eva Chromčíková, so sídlom kancelárie M.R.Štefánika 834/1, 963 01 Krupina, správca konkurznej podstaty
úpadcu Jana Radičová, nar. 30.10.1965 bytom Obrancov Mieru 175, 980 55 Klenovec, v zmysle ustanovenia §
167 j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov zostavuje súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka.
Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 337 kat. územie Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota.
Pozemky:

P.č.
1.
2.

Čislo parcely
906/2
906/3
Súpisová hodnota

Druh pozemku
záhrada
záhrada

Výmera v m2
218
150

Spoluvlastnícky podiel
1/2
1/2

Hodnota v €
62,00
49,00
111

Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4501 kat. územie Klenovec, obec Klenovec, okres Rimavská Sobota.
Pozemky:
P.č.
1.
2.
3.

Čislo parcely
888/1
888/2
898
Súpisová hodnota

Druh pozemku
Zastavaná plocha a nádvoria
Záhrada
Zastavaná plocha a nádvorie

Výmera v m2
263
249
140

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1
1/1

Hodnota v €
45,20
49,85
35,67
130,72

Stavby:
P.č.
1.
2.

Čislo parcely
898
888/1
Súpisová hodnota

Druh
Rodinný dom
Rodinný dom

Súp. číslo
255
260

Spoluvlastnícky podiel
1/1
1/1

Hodnota v €
1.500
1.500
3.000

Ing. Eva Chromčíková, správca

K090676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Pokoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paseka 630/11, 976 67 Závadka nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.08.1956
Obchodné meno správcu:
Konkurzy a oddľženie
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/743/2019 S1941
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/743/2019
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4OdK/743/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzy a oddlženie, k. s., so sídlom Trhová 992/1, 960 01 Zvolen, IČO: 52 207 765, komanditná spoločnosť,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č. 1859/B, značka správcu:
S1941, konkurzný správca úpadcu:
Milan Pokoš, nar. 09.08.1956, trvale bytom Paseka 630/11, 976 67 Závadka nad Hronom, pôvodne
podnikajúci pod obchodným menom: Milan Pokoš, s miestom podnikania: Paseka 630/11, 976 67 Závadka
nad Hronom, IČO: 45 641 676 (ďalej len „dlžník“) zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na
základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
Ing. Jana Kováčová, PhD., komplementár a zástupca kancelárie

K090677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lakatošová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovce 97, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1960
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/257/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/257/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Návrh konečného rozvrhu
nezabezpečených veriteľov

výťažku

speňaženia

majetku

tvoriaceho

všeobecnú

podstatu

pre

A. Všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 20.03.2019, č. k. 5OdK/257/2019, uverejneným v
Obchodnom vestníku č. OV 61/2019 pod K025938 dňa 27.03.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Anna Lakatošová, nar. 08. 06. 1960, rodné číslo: XXXXXXXXXX, trvale bytom Pavlovce 97, 980 01 Rimavské
Janovce (ďalej len „Dlžník“), a zároveň do funkcie správcu ustanovil spoločnosť G & B KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen, zapísanú v Obchodnom
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: SR, vložka č. 10111/N a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti
SR pod č. S 1719, (ďalej len „Správca“).
Zistený majetok Dlžníka bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty a dňa 02.05.2019 zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 84/2019 pod súpisovými položkami č. 1 až č. 11 (ďalej len spolu ako „Majetok“).
Pri speňažovaní bol Majetok rozdelený do dvoch samostatných súborov. Súbor majetku č. 1 tvorili súpisové
zložky č. 1. až 8. v celkovej hodnote 4.044,75 € a Súbor majetku č. 2. tvorila súpisová zložka č. 10. v celkovej
hodnote 1.440,- €. Súpisové zložky č. 9. a 11. neboli predmetom speňaženia v súlade s ust. § 167o ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“), nakoľko išlo o obydlie Dlžníka.
Súbor majetku č. 1 bol speňažený v 3. kole ponukového konania, ktoré bolo vyhodnotené v Obchodnom
vestníku č. 125/2019 dňa 01.07.2019 pod K056473. Výťažok zo speňaženia Súboru majetku č. 1 bol 364,58 €.
Oprávnená osoba neprejavila záujem o vykúpenie majetku.
Súbor majetku č. 2 bol speňažený v 1. kole ponukového konania, ktoré bolo vyhodnotené v Obchodnom
vestníku č. 104/2019 dňa 31.05.2019 pod K046570. Výťažok zo speňaženia Súboru majetku č. 2 bol 1.553,64 €.
Oprávnená osoba neprejavila záujem o vykúpenie majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Celkový výťažok z Majetku predstavuje sumu 1.918,22 €.
Do konkurzného konania boli doručené 3 prihlášky pohľadávok od 2 nezabezpečených veriteľov:
·

BNP PARIBAS FINANCE SA, 1 boulevard HAUSSMANN, 750 09 Paríž, Francúzsko, zapísaná
v parížskom Registri obchodu a spoločností pod č. 542 097 902 konajúca prostredníctvom BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, so sídlom Karadžičova 2, 821 08 Bratislava ,
IČO: 47 258713
· BENCONT COLLECTION, a.s., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692
B. Rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Výťažok získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty:
Celková výška výťažku dosiahnutá speňažením: 1.918,22 EUR
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR:
Náklady konkurzu:
·

Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:

Odmena správcu z výťažku zo speňaženia Súboru majetku č. 1 podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (ďalej len
„Vyhláška“):
Tabuľka č. 1 (zo sumy 364,58 EUR)
Zo sumy výťažku:
do 30 EUR
od 30,01 EUR do 330 EUR
od 330,01 EUR do 364,58 EUR
Spolu bez DPH
Spolu s DPH

Odmena v %:
16 %
15 %
14 %

Odmena:
4,80 EUR
45,00 EUR
4,84 EUR
54,64 EUR
65,57 EUR

Správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky sa k odmene pripočíta
DPH vo výške 10,93 EUR.
54,64 EUR x 1,2 = 65,57 EUR.
Odmena správcu z výťažku zo speňaženia Súboru majetku č. 2 podľa ust. § 20 ods. 1 Vyhlášky č. 665/2005 Z. z.
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR (ďalej len
„Vyhláška“):
Tabuľka č. 2 (zo sumy 1.553,64 EUR)
Zo sumy výťažku:
do 30 EUR
od 30,01 EUR do 330 EUR
od 330,01 EUR do 1 553,64 EUR
Spolu bez DPH
Spolu s DPH

Odmena v %:
16 %
15 %
14 %

Odmena:
4,80 EUR
45,00 EUR
171,30 EUR
221,10 EUR
265,32 EUR

Správca je platiteľom dane z pridanej hodnoty, preto podľa ustanovenia § 10 Vyhlášky sa k odmene pripočíta
DPH vo výške 44,22 EUR.
221,10 EUR x 1,2 = 265,32 EUR.
spolu odmena za speňaženie Majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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275,74 EUR bez DPH,
330,89 EUR s DPH
DPH: 55,15 EUR
Tabuľka č. 3
Celkový výťažok zo všeobecnej podstaty
Náklady konkurzu:
Odmena správcu
Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
Nevyhnuté výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
Súdny poplatok
Konečný výťažok

1.918,22 EUR
330,89 EUR s DPH
288,00 EUR s DPH
371,47 EUR s DPH
3,50 EUR
924,36 EUR

Celkový výťažok znížený o náklady konkurzu viď. Tabuľka č. 3
Peňažné prostriedky určené na uspokojenie nezabezpečených veriteľov: 924,36 EUR.
Do konkurzného konania boli prihlásené pohľadávky od nezabezpečených veriteľov, pričom správca neeviduje
žiaden podnet na popretie týchto pohľadávok.
V zmysle ust. § 166b písm. a) ZKR bola vypočítaná výška zistenej pohľadávky.
Tabuľka č. 4
Por. č. Veriteľ
1.

Výška
prihlásenej Výška
zistenej Podiel
pohľadávky
pohľadávky
výťažku
PARIBAS 4.319,51 €
1 550,82 €
74,28 %

BNP
FINANCE SA
2.
BNP
PARIBAS 210,73 €
FINANCE SA
3.
BENCONT
623,12 €
COLLECTION, a.s.
Spolu
5.153,36 €

z Uspokojenie veriteľa Uspokojenie
v EUR
veriteľa v %
686,61 €
44,274 %

210,73 €

10,09 %

93,30 €

44,274 %

326,27 €

15,63 %

144,45 €

44,274 %

2.087,82 €

100 %

924,36 €

44,274 %

Správca si dovoľuje požiadať vyššie uvedených veriteľov o poskytnutie/potvrdenie už oznámeného čísla
bankového účtu a identifikačných údajov k vyplateniu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty.
V súlade s ust. § 167u ods. 3 ZKR „Plnenia, pri ktorých sa správcovi nepodarí zistiť bankový účet alebo adresu
veriteľa ani do troch mesiacov od zostavenia rozvrhu výťažku, pripadnú štátu. Tieto plnenia správca poukáže na
účet súdu, ktorý vyhlásil konkurz.“

G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K090678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Padarasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/12/2015 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/12/2015
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca oznamuje, že na základe súhlasu zástupcu veriteľov z 2.10.2019, vylučuje zo súpisu pohľadávky,
zapísané proti Michalovi Padarasovi, nar. 14.7.1970, Ústecko-Orlická 3299/24, 058 01 Poprad ako
súp. pol. č. 10 - pokuta podľa uznesenia OS Prešov, č. 2K/12/2015-160 z 10.10.2017
súpisová hodnota : 200,- EUR
súp. pol. č. 13 - zrážky zo mzdy úpadkyne za 10/16 - 07/17 vo výške 433,45 € a trovy konania vo výške 80,58
€, podľa platobného rozkazu OS Banská Bystrica, č. 19Up/261/2017 z 21.9.2017
súpisová hodnota : 514,03 EUR
súp. pol. č. 14 - zrážky zo mzdy úpadkyne za 08/17 - 12/17 vo výške 215,65 €
súpisová hodnota : 215,65 EUR
pretože uznesením OS Prešov, č. 2OdK/33/2018 z 31.1.2018, zverejnené v OV č. 26/2018 dňa 6.2.2018 bol
dlžník oddlžený, preto zanikla vymáhateľnosť pohľadávok.
Podľa §81 ods. 3 ZKR majetok vylúčený zo súpisu správca prevedie na ktoréhokoľvek veriteľa prihlásenej
pohľadávky, ktorý o to požiada. Podľa ods. 5, ak o vylúčený majetok do 60 dní od zverejnenia oznamu o vylúčení
neprejaví záujem žiadny veriteľ, prestáva podliehať konkurzu.

K090679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Peter Chmurovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 398/5, 086 33 Zborov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.06.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Časť I. – Predloženie návrhu na schválenie, určenie lehoty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 08.03.2017, sp. zn. 1K/7/2017, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Ing. Peter Chmurovič, nar. 27.06.1979, bytom Lesná 398/5, 086 33 Zborov. Rovnakým uznesením bol do
funkcie správcu ustanovený správca Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16,080 01 Prešov.

Podľa ustanovenia § 96 ods. 6 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“): “Správca podľa ním zostaveného zoznamu
pohľadávok proti podstate a uplatnených námietok do 45 dní od uplynutia lehoty na podanie námietok pripraví
rozvrh, ktorý predloží na schválenie príslušnému orgánu. Ak príslušný orgán rozvrh v lehote určenej správcom
neschváli, predloží ho správca bez zbytočného odkladu súdu, ktorý rozhodne o jeho schválení alebo ho vráti na
prepracovanie a opätovné predloženie súdu na schválenie. Na základe schváleného rozvrhu nespornú časť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výťažku správca bez zbytočného odkladu vydá veriteľovi; spornú časť výťažku správca uschová a vydá ju
veriteľovi na základe právoplatného rozhodnutia súdu.“

Vo vydaní Obchodného vestníka č. 163/2019 dňa 23.08.2019 bolo zverejnené Oznámenie o zostavení zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, v zmysle
ktorého bolo veriteľom oznámené, že bol zhotovený zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené z výťažku zaradeného do rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty. Lehota na predkladanie námietok
voči zoznamu pohľadávok proti podstate uplynula dňa 23.09.2019. V rámci tejto lehoty nedošlo k uplatneniu
akýchkoľvek námietok.

Lehota na predloženie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty uplynie dňa 07.11.2019.

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

Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nejestvuje žiadny ďalší majetok dlžníka, ktorý by bolo možné speňažiť,
neprebiehajú žiadne súdne konania, správca má za to, že sú splnené predpoklady na vyhotovenie a následné
predloženie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty príslušnému orgánu.

S ohľadom na všetko vyššie uvedené si týmto si dovoľujem požiadať konajúci súd, ako orgán príslušný
na schválenie predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, o jeho
schválenie, a to v lehote 20 dní odo dňa zverejnenia návrhu konečného rozvrhu výťažku v Obchodnom
vestníku.

Časť II. – všeobecná časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A)

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvorili nasledovné položky:

·
·
·
·

B)

Súpisová zložka č. 1 – Peňažná pohľadávka vo výške 1.687,12 EUR, súpis všeobecnej podstaty
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 86/2017 zo dňa 05.05.2017,
Súpisová zložka č. 2 – Nespotrebovaná časť preddavku 663,88 EUR, súpis všeobecnej podstaty
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 159/2018, dňa 17.08.2018, K060725;
Súpisová zložka č. 3 – Iná majetková hodnota, súpisová hodnota 2.559,70 EUR, súpis všeobecnej
podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 159/2018, dňa 17.08.2018, K060725;
Súpisová zložka č. 4 – Iná majetková hodnota, súpisová hodnota 7.250,60 EUR, súpis majetku
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 160/2019, dňa 20.08.2019, K072846.

V konkurze nebol žiaden majetok, ktorý by tvoril oddelenú podstatu.
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Do konkurzu vyhlásenom na majetok dlžníka si svoje pohľadávky prihlásili nasledujúci veritelia:

·
·
·
·
·
·

Consumer Finance Holding, a.s., zistená suma veriteľa 10.101,52 EUR
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., zistená suma veriteľa 7.142,47 EUR,
Slovenská sporiteľňa, a.s., zistená suma veriteľa 315,42 EUR,
TELERVIS PLUS a.s., zistená suma veriteľa 953,20 EUR,
Zinc Euro, a.s., zistená suma veriteľa 968,75 EUR,
OTP Banka Slovensko, a.s., zistená suma veriteľa 19.711,58 EUR.

Veriteľ Poštová banka, a.s., si prihlásil dňa 11.04.2017 pohľadávku do konkurzu v celkovej sume 25.259,78 EUR.
Uvedenú prihlášku pohľadávky veriteľ späťvzal dňa 07.03.2018.

Spolu prihlásená výška pohľadávok predstavuje sumu 39.193,14 EUR, z toho zistená suma je 39.193,14
EUR.

Časť III. – rozvrhová časť konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

A)

Výťažok:

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky:

·
·
·
·

Súpisová zložka č. 1 – Peňažná pohľadávka vo výške 1.687,12 EUR, súpis všeobecnej podstaty
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 86/2017 zo dňa 05.05.2017,
Súpisová zložka č. 2 – Nespotrebovaná časť preddavku 663,88 EUR, súpis všeobecnej podstaty
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 159/2018, Dňa 17.08.2018, K060725;
Súpisová zložka č. 3 – Iná majetková hodnota, súpisová hodnota 2.559,70 EUR, súpis všeobecnej
podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 159/2018, Dňa 17.08.2018, K060725;
Súpisová zložka č. 4 – Iná majetková hodnota, súpisová hodnota 7.250,60 EUR, súpis majetku
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 160/2019, dňa 20.08.2019.

Spolu výška výťažku zo všeobecnej podstaty predstavuje sumu 12.161,30 EUR.

B)

Pohľadávky proti podstate:

1. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod
Poštové náklady správcu od vyhlásenia konkurzu
Celá suma
55,00 Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Čas vzniku pohľadávky proti
priebežne
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
priebežne
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, IČO
Priradenie k súpisovej zložke Pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
87 ods. 2 písmeno c)
2.
Pohľadávka
proti
podstate
Poplatok za vedenie správcovského účtu + poplatky za transakcie od vyhlásenia konkurzu spolu s
Právny dôvod
náhradou bankových výdavkov do zrušenia konkurzu
Celá suma
52,54 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti
priebežne
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
priebežne
podstate
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., so sídlom Imricha Karvaša, 813 25 Bratislava,
Veriteľ pohľadávky proti podstate
Slovenská republika, IČO
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
87 ods. 2 písmeno c)
3.
Pohľadávka
proti
podstate
Právny dôvod
Kancelárske potreby určené na výkon správcovskej činnosti
Celá suma
41,60,- Eur
Čas vzniku pohľadávky proti
06.03.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
06.03.2017
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., Plynárenská 6, Bratislava, IČO
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
nesúvisí so žiadnou súpisovou zložkou majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
4.
Pohľadávka
proti
podstate
Právny dôvod
paušálna odmena správcu do konania 1. schôdze veriteľov
Celá suma
796,66 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti
03.03.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno a) ZKR
5.
Pohľadávka
proti
podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.03.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
neuspokojené
podstate
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Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
6.
Pohľadávka
proti
podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.04.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
7.
Pohľadávka
proti
podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.05.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
8.
Pohľadávka
proti
podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.06.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
9.
Pohľadávka
proti
podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.07.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku

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

288

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
10. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.08.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
11. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.09.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
12. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.10.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
13. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.11.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
14. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
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Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.12.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
15. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.01.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
16. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
28.02.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
17. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.03.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
18. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.04.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
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majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
19. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.05.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
20. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.06.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
21. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.07.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
22. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.08.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
23. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
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paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
120 € s DPH

Celá suma
Čas vzniku pohľadávky proti
30.09.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
24. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.10.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
25. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.11.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
26. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.12.2018
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
27. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.01.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
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Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
28. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
28.02.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
29. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.03.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
30. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.04.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
31. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.05.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
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32. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
120 € s DPH

Celá suma
Čas vzniku pohľadávky proti
30.06.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
33. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
31.07.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
34. Pohľadávka proti podstate
paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa § 24b písm. d/ Vyhlášky Ministerstva
Právny dôvod
spravodlivosti SR č. 665/2005 v znení neskorších predpisov
Celá suma
120 € s DPH
Čas vzniku pohľadávky proti
30.08.2019
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, so sídlom Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
35. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod
Odmena z výťažku (zabezpečenie hotovosti)
Celá suma
20,24 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti
10.07.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno a) ZKR
36. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod
Odmena z výťažku (zabezpečenie hotovosti)
Celá suma
588,62 Eur ( zvýšené o 20 % - DPH)
Čas vzniku pohľadávky proti
10.07.2017
podstate
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate
Veriteľ pohľadávky proti podstate Mgr. Bc. Marek Figura, správca, Puškinova 16, 080 01 Prešov
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Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno a) ZKR
37. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod
Súdny poplatok za konkurzné konanie
Celá suma
13,50 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti
01.10.2019
podstate:
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate:
Veriteľ pohľadávky proti podstate Slovenská republika - Okresný súd Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie
100%
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR
38. Pohľadávka proti podstate
Právny dôvod
Predpokladané výdavky správcu do skončenia konkurzu
Celá suma
10,00 Eur
Čas vzniku pohľadávky proti
október 2019
podstate:
Čas uspokojenia pohľadávky proti
Neuspokojené
podstate:
Veriteľ pohľadávky proti podstate Slovenská republika – Okresný súd Prešov
Priradenie k súpisovej zložke pohľadávka proti podstate je pomerne rozpočítaná medzi všetky súpisové zložky majetku, nakoľko priamo
majetku
súvisí so všetkými súpisovými zložkami majetku
Dôvod priradenia k súpisovej
zložke majetku
Uspokojenie:
100 %
Poradie uspokojenia:
§ 87 ods. 2 písmeno c) ZKR

Celková hodnota pohľadávok proti podstate predstavuje sumu vo výške 5.284,66 EUR.

Výťažok pre určenie výšky uspokojenia nezabezpečených veriteľov, ktorí si do konkurzu prihlásili pohľadávky
v celkovej sume 39.193,14 EUR je vypočítaný ako rozdiel sumy výťažku zo speňaženia majetku zaradeného do
všeobecnej podstaty, ktorého výška predstavuje sumu 12.161,30 EUR a pohľadávok proti podstate v celkovej
výške 5.284,66 EUR. Čistý výťažok pre uspokojenie veriteľov predstavuje sumu vo výške 6.863,14 EUR.
Vzhľadom na uvedené je koeficient uspokojenia 0,175 %.

Na základe vyššie uvedeného je uspokojenie jednotlivých veriteľov nasledovné:

Consumer Finance Holding, a.s., so sídlom Hlavné námestie 12, 060 01 Kežmarok, IČO: 35 923 130

1.768,88 EUR

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, 824 96 Bratislava, IČO: 35 792 752
Slovenská sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653

1.250,72 EUR

TELERVIS PLUS, a.s, so sídlom Staré Grunty 7, 841 04 Bratislava, IČO: 35 717 769
Zinc Euro, a.s., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 47 918 551

166,92 EUR

OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 315 916

55,27 EUR

169,64 EUR
3.451,71 EUR
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K090680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Darina Bangová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slávkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/674/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/674/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
dlžníka Darina Bangová, nar.: 26.04.1954, Gerlachovská 52, 060 01 Malý Slávkov, sp. zn.: 5OdK/674/2019.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.

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
Ing. Jarmila Lišivková, správca

K090681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Regec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 2606/5, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.11.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/595/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/595/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
dlžníka Karol Regec, nar.: 30.11.1980, Tajovského 2606/5, 058 01 Poprad, sp. zn.: 2OdK/595/2019.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty.
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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
Ing. Jarmila Lišivková, správca

K090682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štědrý Rastislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Slavkov 183, 059 91 Veľký Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.01.1976
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/831/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/831/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Rastislav Štedrý,
nar. 08.01.1976 bytom 059 91 Veľký Slavkov 183 (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty
nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Prešove, dňa 07.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
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K090683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 17/5, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2019
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 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Františka Pompová, nar. 22.3.1965, trvale bytom Hlavná 17/5, 059 95 Toporec, SR oznamujeme, že bol na
majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 4OdK/10/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 189/2019 z 01.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca iTRUSTee
Restructuring, k.s..

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Františka Pompová, birth. 22.3.1965, Hlavná 17/5, 059 95 Toporec, Slovakia, our duty is to inform you, that
District Court Prešov, No. 4OdK/10/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 189/2019 dated 01.10.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring, k. s. as the legal
guardian of the bankrupt.

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

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
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
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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). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 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). 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. 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.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K090684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 17/5, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Františka Pompová, nar. 22.3.1965, trvale bytom Hlavná 17/5, 059 95 Toporec, na
ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 03.09.2019, sp.zn.: 4OdK/10/2019 , vyhlásený
konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu iTRUSTee Restructuring, k.
s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 –
16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. číslo
+421 2/2042 0140.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca
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K090685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Františka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 17/5, 059 95 Toporec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1965
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/10/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/10/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Františka Pompová, nar. 22.3.1965, trvale bytom Hlavná 17/5,
059 95 Toporec, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.
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.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K090686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 6959/22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/68/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Miroslav Baran, nar.: 18.08.1978, trvale bytom Sibírska 6959/22,
080 01 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/68/2019 v zmysle ustanovenia §
167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: tretie
Predmet ponukového konania: súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 75/2019 dňa
16.04.2019, pod podaním K032355. Správca ponúka pozemky nachádzajúce sa v okrese: Sabinov, obec: Lipany,
katastrálne územie: Lipany nasledovne:
Tabuľka č. 1
Súpisová
zložka LV Číslo parcely
poradové číslo
Parcely registra „C“ evidované Výmera
na katastrálnej mape
celkom
v m2
1.
421 205
130
2.
421 206/1
749

Výmera
Druh pozemku Podiel podielu
E KN
(cca)
Záhrada
Záhrada

1/144 0,9 m2
1/144 5,2 m2

Poradové
číslo Hodnota
oprávnenej osoby
podielu
(časť B na LV)
parcely
v Eur
26
20,00
26
104,00

Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.
Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca ponúkne kúpnu
cenu za každú položku samostatne.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu spisovú značku konkurzu 5OdK/68/2019, meno a
priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p ZKR správca poučuje prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ nehnuteľnosti je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vyprataním veci, s prevodom
nehnuteľností a všetky poplatky súvisiace s konaním pred príslušným Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor.
Ak oprávnená osoba so súhlasom dlžníka si v súlade s ustanovením § 167r ods. 2 ZKR uplatní právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, iba ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo bankového účtu správcu, správca je
povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý
je predmetom tohto ponukového konania.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(Ing. Marta Prigancová, správca)

K090687
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sibírska 6959/22, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Marta Prigancová
Sídlo správcu:
Zámočnícka 165/3, 068 01 Medzilaborce
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/68/2019 S1442
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/68/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Marta Prigancová, správca majetku dlžníka Miroslav Baran, nar.: 18.08.1978, trvale bytom Sibírska 6959/22,
080 01 Prešov, konkurz vedený Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/68/2019 v zmysle ustanovenia §
167n ods. 1 v spojení s § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto vyhlasuje ponukové konanie na speňaženie majetku vo
vlastníctve dlžníka.
Poradie ponukového konania: druhé
Predmet ponukového konania: súpis majetku bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 180/2019 dňa
18.09.2019, pod podaním K083049.
Správca ponúka nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Sabinov, obec: Lipany, katastrálne územie: Lipany
nasledovne:
Súpisová zložka poradové číslo: 3
LV

Stavby
Súpisné
číslo

2569 308

Na parcele
číslo
Druh
stavby
204

10

Popis
stavby
Rodinný
dom

Účastník právneho vzťahu
Podiel poradové číslo
Umiestnenie stavby

1/24

1– Stavba postavená na zemskom povrchu. Staršia
stavba, rodinný dom nie je obývaný.

12

Právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba súpisné číslo 308 je evidovaný na liste vlastníctva 421.
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 500,00 Eur
Súpisová zložka poradové číslo: 4
Číslo Pozemky Výmera
LV Číslo
celkom
parcely v m2

421 204

330

Účastník
Druh pozemku Podiel právneho vzťahu Spôsob využitia
Umiestnenie pozemku Druh
poradové číslo
ch.n.
15 - Pozemok, na ktorom je 1
-Pozemok
je 401
Zastavaná
postavená
bytová
budova umiestnený
chránené
plocha
a 1/144 26
označená súpisným číslom 308 v zastavanom
území ložiskové
nádvorie
vedená na LV č. 2569
obce
územie

–

Spoluvlastnícky podiel: 1/144 (cca 2,29 m2)
Súpisová hodnota spoluvlastníckeho podielu: 50,00 Eur.
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Ak koniec
lehoty pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk je
nasledujúci pracovný deň.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spôsob uplatnenia ponuky: Záujemca doručí podpísanú písomnú ponuku spolu s označením záujemcu a
výškou ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia. Záujemca ponúkne sumu za
každú položku samostatne, pričom najnižšia ponuka nebude nižšia ako príslušná hodnota podielu súpisovej
zložky poradové číslo 3 a poradové číslo 4.
Záujemca fyzická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu.
Záujemca právnická osoba je povinná priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného
registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby.
Číslo bankového účtu: IBAN SK51 0200 0000 0034 9018 4159. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na
účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu spisovú značku konkurzu 5OdK/68/2019, poradové
číslo súpisovej zložky, meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) právnickej
osoby.
Ohliadka: Ohliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese marta.prigancova@gmail.com.
Poučenie: V súlade s ustanovením § 167p ZKR správca poučuje prípadných záujemcov, že sa prihliada iba na
tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Nadobúdateľ nehnuteľnosti je povinný uhradiť všetky náklady súvisiace s vyprataním veci, s prevodom
nehnuteľností a všetky poplatky súvisiace s konaním pred príslušným Okresným úradom Sabinov, katastrálny
odbor.
Ak oprávnená osoba so súhlasom dlžníka si v súlade s ustanovením § 167r ods. 2 ZKR uplatní právo vykúpiť
majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v tomto ponukovom konaní, iba ak takúto cenu
uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania na číslo bankového účtu správcu, správca je
povinný uzavrieť s danou osobou kúpnu zmluvu a odmietnuť ponuku úspešného záujemcu o kúpu majetku, ktorý
je predmetom tohto ponukového konania.
(Ing. Marta Prigancová, správca)

K090688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroková Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čaklov 422, 094 35 Čaklov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/653/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/653/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Oľga Kroková, nar.: 29.01.1969, trvale bytom 094 35 Čaklov 422,
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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konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/653/2018, týmto 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
(ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Tretie

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. MAZDA 323 (BA 1252), 65 kw, 1.4, VIN:JMZBA125200597181,
evidenčné číslo: VT – 233CL
1997
Nepojazdné, poškodené, počet najazdených kilometrov: 249 492 km
1/1
18.03.2019
§ 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-

Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota zapisovaného majetku
200 Eur
v EUR:
Sporný zápis:
-

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca –
právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005 3048
5113.

6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
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. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 8. 10. 2019
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K090689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrník 38, 059 14 Vydrník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Dubjel
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/574/2018 S1390
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/574/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

JUDr. Slavomír Dubjel, správca majetku dlžníka Jozef Žiga, nar.: 24.10.1986, trvale bytom 059 14 Vydrník 38,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Prešov pod sp. zn. 5OdK/574/2018, týmto 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
(ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka.

1) Kolo: Tretie

2) Identifikácia majetku podliehajúceho konkurzu určeného na predaj:

Súpisová zložka majetku č. 2
Druh súpisovej zložky:
Popis súpisovej zložky:
Približný rok výroby:
Stav opotrebovanosti:
Podiel úpadcu:
Deň zapísania majetku:
Dôvod zapísania majetku:

Hnuteľná vec
Osobné motorové vozidlo zn. RENAULT MEGANE GRAND TOUR (typ: M/KMRG/KMRG06), 88 kw, VIN:
VF1KMRG0634359735, evidenčné číslo: PP192EA
2005
Používané, počet najazdených kilometrov: 220 000 km
1/1
18.03.2019
§ 167h ods. 1 v spojení s ust. § 167i ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
-

Dôvod vylúčenia majetku:
Hodnota
zapisovaného
1.500 Eur
majetku v EUR:
Sporný zápis:
-

3) Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku

4) Podmienky ponukového konania: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením
záujemcu a výšky ponúkanej sumy za ponúkaný do sídla kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
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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Záujemca – fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho preukazu. Záujemca –
právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu
s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby. Pri úhrade zálohy na
celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu
- fyzickej osoby alebo obchodné meno (názov) záujemcu - právnickej osoby a spisovú značku konania.

5) Číslo bankového účtu správcu: účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK18 0900 0000 0005 3048
5113.

6) Informácie pre záujemcov: Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že
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. Ak
sa majetok podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o tento majetok 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 Prešove, dňa 8. 10. 2019
JUDr. Slavomír Dubjel, správca

K090690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščenová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska štvrť 4937 / 107, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/737/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/737/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Slavomír Tekeľ, správca konkurznej podstaty dlžníka Roman Kandrik, nar. 16.02.1990, trvale bytom
Košická 2504/11, 066 01 Humenné, týmto oznamuje, že do správcovského spisu vedeného pod sp. zn.
2OdK/737/2019S1776 je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, v
pracovných dňoch: pondelok - piatok, počas úradných hodín: 08:00 - 14:00 hod.
Termín nahliadania do správcovského spisu je potrebné vopred nahlásiť správcovi písomnou žiadosťou na
uvedenej adrese, telefonicky na tel. č.: +421908620777, alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
judrtekel.spravca@gmail.com
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K090691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščenová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska štvrť 4937 / 107, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/737/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/737/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn.: 2OdK/737/2019-20 zo dňa 20.09.2019 vyhlásil konkurz na majetok
dlžníka Mária Kroščenová, nar. 28.03.1980, Továrenská štvrť 4937/107, 059 51 Poprad - Matejovce a ustanovil
do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ, zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 186/2019 dňa 26.09.2019.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca zverejňuje číslo účtu v tvare IBAN: SK48 7500 0000 0040 2664
3491 vedený v ČSOB, a.s., na ktorý možno v zmysle ods. 7 písm. b) tohto ustanovenia zložiť preddavok na trovy
konania vo výške podľa ods. 19 uvedeného ustanovenia s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu. Do správy pre prijímateľa uviesť Mária Kroščenová.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa ust. §
32 ZKR ods. 7 a ods. 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Výška preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len
čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K090692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroščenová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenska štvrť 4937 / 107, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/737/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/737/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"

(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
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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. Vær opmærksom på fristerne«

(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“

(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"

(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»

(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’

(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»

(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"

(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"

(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"

(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”

(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"

(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»

(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
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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 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka:
Mária Kroščenová, nar. 28.03.1980, Továrenská štvrť 4937/107, 059 51 Poprad - Matejovce, Slovenská republika
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2OdK/737/2019-20 zo dňa
20.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 2OdK/737/2019-20 from September 20, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Mária Kroščenová, date of birth 28.03.1980, domicile Továrenská štvrť 4937/107, 059 51 Poprad Matejovce, Slovak republic (hereinafter only „the Bankrupts“).

Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 186/2019 z 26.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 27.09.2019.

The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV
186/2019 from September 26, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared
on September 27, 2019.

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

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

1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).

1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).

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

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).

3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).

3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).

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

4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors
(§ 29 sec. 9 and 10 BRA).

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

5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).

6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Lipová 1, 066
01 Humenné, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického
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formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby
oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9
druhá veta ZKR).

6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Slavomír Tekeľ, offices Lipová
1, 066 01 Humenné, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the basic registration period
within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using appropriate application
form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person
witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period for registration of the claim to
the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).

7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).

8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).

8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).

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

9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

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

10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).

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

11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).

13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť sizástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať l en zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).

13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).

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

14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
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15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Slavomír Tekeľ, bankruptcy trustee

K090693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 937 / 23, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/733/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/733/2019
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 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Tibor Pecha, nar. 10.11.1975, trvale bytom Mierová 937/23, 059 21 Svit, SR oznamujeme, že bol na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Prešov, sp.zn.: 5OdK/733/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č.
184/2019 z 24.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol ustanovený správca iTRUSTee Restructuring,
k.s..

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Tibor Pecha, birth. 10.11.1975, Mierová 937/23, 059 21 Svit, Slovakia, our duty is to inform you, that District
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Court Prešov, No. 5OdK/733/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 184/2019 dated 24.09.2019
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed iTRUSTee Restructuring, k. s. as the legal
guardian of the bankrupt.

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

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
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

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
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uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). K
prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).

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

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca / trustee

K090694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišská Poruba 82, 082 12 Šarišská Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/566/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/566/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

316

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1776, správca dlžníka Ján Gabčo, nar.
29.05.1992, Šarišská Poruba 82, 082 12 Šarišská Poruba (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K090695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 937 / 23, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/733/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/733/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Tibor Pecha, nar. 10.11.1975, trvale bytom Mierová 937/23, 059 21 Svit, na ktorého
majetok bol uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 18.09.2019, sp.zn.: 5OdK/733/2019, vyhlásený konkurz,
oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu iTRUSTee Restructuring, k.
s., Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00 - 12:00 a 13:00 –
16:00 hod. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk alebo na tel. číslo
+421 2/2042 0140.

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K090696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabčo Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarišská Poruba 82, 082 12 Šarišská Poruba
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/566/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/566/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Slavomír Tekeľ, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaný v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1776, správca konkurznej podstaty dlžníka
Ján Gabčo, nar. 29.05.1992, Šarišská Poruba 82, 082 12 Šarišská Poruba, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca
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K090697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pecha Tibor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 937 / 23, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1975
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/733/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/733/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

iTRUSTee Restructuring, k.s., správca dlžníka Tibor Pecha, nar. 10.11.1975, trvale bytom Mierová 937/23, 059
21 Svit, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených pohľadávok.
Predmetný účet je vedený vo Tatra banke, a.s., IBAN: SK90 1100 0000 0029 2391 1303.
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.
iTRUSTee Restructuring, k.s., správca

K090698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Kalok
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskalka 5903/94, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eva Orbanová
Sídlo správcu:
Slovenská 69, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/711/2019 S1365
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/711/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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Dlžník nedisponuje so žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisku konkurznej podstaty.
Ing. Eva Orbanová, správca

K090699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tarasovičová Vlasta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mihaľov 2491/35, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/195/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/195/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Vlasta Tarasovičová oznamuje, že konkurz sa končí
z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR.
V Prešove, dňa 07.10.2019
JUDr. Ján Surma, správca

K090700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Češek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradské nábrežie 444 / 22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/568/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/568/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1308, správca dlžníka Michal Češek, nar.
25.03.1989, Popradské nábrežie 444/22, 058 01 Poprad (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením §
167j ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
noviel oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K090701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Češek Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradské nábrežie 444 / 22, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
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Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/568/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/568/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1308, správca konkurznej podstaty dlžníka
Michal Češek, nar. 25.03.1989, Popradské nábrežie 444/22, 058 01 Poprad, týmto v súlade ust. § 167v ods. 1
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K090702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Arnošt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 777 / 137, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.07.1955
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/370/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/370/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Arnošt Tokár, nar.
12.07.1955 bytom Štúrova 777/137, 069 01 Snina (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej podstaty
nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Prešove, dňa 3.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.
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K090703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vikartovský František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Lesíkom 457/15, 082 22 Šarišské Michaľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/529/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/529/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/529/2019 zo dňa 16.7.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu František Vikartovský, nar. 1.3.1982, trvale bytom Pod Lesíkom 457/15, 082 22 Šarišské Michaľany 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.: 139/2018 zo
dňa 22.7.2019 v časti Konkurzy a reštrukturalizácie pod podaním K062616, právoplatnosť a vykonateľnosť
nadobudlo dňa 23.7.2019.
Týmto ako správca dlžníka František Vikartovský, nar. 1.3.1982, trvale bytom Pod Lesíkom 457/15, 082 22
Šarišské Michaľany oznamujem, že postupom podľa ust. § 166i zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) som nezistil majetok dlžníka podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na vyššie uvedené oznamujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka František
Vikartovský, nar. 1.3.1982, trvale bytom Pod Lesíkom 457/15, 082 22 Šarišské Michaľany, sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.
5OdK/529/2019 zo dňa 16.7.2019 na majetok dlžníka: František Vikartovský, nar. 1.3.1982, trvale bytom Pod
Lesíkom 457/15, 082 22 Šarišské Michaľany, zrušuje.

V Prešove, 7.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K090704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Čvirk v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 47, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2017 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Gábor Száraz, správca so sídlom kancelárie Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, oznamuje účastníkom
konkurzného konania dlžníka Igor Čvirk v konkurze, nar. 05.03.1963, trvale bytom 067 02 Čabiny 47, že nahliadať
do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu každý pracovný deň v úradných hodinách od 7.00
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hod. do 11.30 hod. a od 12.00 hod. do 13.30 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do
správcovského spisu sa oznamujú písomne na adrese kancelárie správcu alebo telefonicky na tel. čísle: 052 43
22 774.

K090705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Čvirk v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 47, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2017 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 15.11.2017, č. k. 1OdK/178/2017 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Igor Čvirk v konkurze, nar. 05.03.1963, trvale bytom 067 02 Čabiny 47 a do funkcie správcu bol
ustanovený Mgr. Marián Lipa, správca so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné.
Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.09.2019, č.k. 1OdK/178/2017 súd odvolal z funkcie správcu Mgr.
Mariána Lipu, správcu, so sídlom kancelárie správcu Štefánikova 18, 066 01 Humenné a do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Gábora Száraza, správcu, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa,
S 1179. Uvedené uznesenie bolo publikované v Obchodnom vestníku č. 179/2019 dňa 17.09.2019 pod podaním
„K082117“, a teda predmetné uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 18.09.2019.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti týmto v zmysle ust. § 32 ods.7 písm. b/ s poukazom na § 32 ods. 19 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii ako správca dlžníka: Igor Čvirk v konkurze, nar. 05.03.1963, trvale
bytom 067 02 Čabiny 47, zverejňujem číslo účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre účinné popretie
pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní. Číslo účtu, na ktoré môžu veritelia skladať kauciu pre
účinné popretie pohľadávky veriteľa v predmetnom konkurznom konaní je vedené v Slovenskej sporiteľni, a.s., č.
účtu: 0530993142/0900, BIC: GIBASKBX, VS: 11782017, IBAN: SK05 0900 0000 0005 3099 3142, pričom ako
poznámku pre prijímateľa je potrebné uviesť obchodné meno veriteľa, resp. meno a priezvisko veriteľa, ktorého
pohľadávku veriteľ popiera.

K090706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Čvirk v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 47, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2017 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2017
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“
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(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"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów“.
(pt) „Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar“
(ro) „Invitație de înregistrare a cererii de admitere a creanței. Termenul limită“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny“
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!“
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20. 05. 2015, ako správca dlžníka Vám oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, spis. zn.: 1OdK/178/2017 zo dňa 15.11.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Igor Čvirk, nar. 05.03.1962, trvale bytom 067 02 Čabiny 47, a do funkcie správcu bol ustanovený
Mgr. Marián Lipa, správca so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: 222/2017 dňa 22.11.2017. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok
Dlžníka. Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 11.09.2019 bol z funkcie správcu odvolaný Mgr. Marián Lipa,
správca, so sídlom kancelárie správcu Štefánikova 18, 066 01 Humenné a do funkcie správcu bol ustanovený
JUDr. Gábor Száraz, správca, so sídlom kancelárie správcu Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the District
Court Prešov, proc. no.: 1OdK/178/2017, dated on 15th November 2017 bankruptcy procedure was
declared on the Debtor´s assets: Igor Čvirk, born 05.03.1962, live 067 02 Čabiny 47, and appointed us as
the trustee Mgr. Marián Lipa, Debtor´s trustee Štefánikova 18, 066 01 Humenné, the Slovak Republic, was
appointed to the function of bankruptcy trustee. The above mentioned resolution was published in
Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 222/2017 dated on 22th November 2017. Resolution of the
District Court Prešov, proc. no.: 1OdK/178/2017, dated on 11th September 2019 has been removed from
the post of debtor´s truste Mgr. Marián Lipa, Debtor´s trustee Štefánikova 18, 066 01 Humenné and was
declared on the Debtor´s assets JUDr. Gábor Száraz, debtor´s truste, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, S 1179.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese JUDr. Gábor Száraz,
správca so sídlom Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a
sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a
príslušenstvo a podpis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.
Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie
podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej
závisí vznik pohľadávky.
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.
Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.
Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address
JUDr. Gábor Száraz, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic.
The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the
name,surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of
claim,ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and
the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in
the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied,
secured sum of claim, type of security and legal cause of security.
Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to
lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.
The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the lodgment of claim have to be enclosed to the
lodgment of claim.
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.
In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added
otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.
Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
The lodgement of claim served to the bankruptcy trustee after the basic period of time elapses, shall be
considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights
and other rights connecting with the lodged claims.
Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses.
The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect
or the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 29 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 29 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

V / In Stará Ľubovňa, dňa / on 7th October 2019

JUDr. Gábor Száraz, správca Dlžníka / Debtor´s trustee,

K090707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jankovičová Danka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krátka 329/8, 094 34 Bystré
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1963
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/504/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/504/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Areko Group, k.s. správca dlžníka Danka Jankovičová, nar. 04.11.1963, trvale bytom Krátka 329/8, 094 34 Bystré,
vyhlasuje 3. kolo verejného ponukového konania na hnuteľnú vec, ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej
podstaty pod č. 1., a to:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rok
popis
zložky
výroby
Osobný automobil
1.
1998
Škoda Octavia

Konkurzy a reštrukturalizácie

stav
opotrebovanosti

súpisová
hodnota

Nepojazdné

300,- EUR

Deň vydania: 10.10.2019

deň
zapísania dôvod
zapísania
do druh
do podstaty
podstaty
vlastníctva
Majetok patriace úpadcovi
23.8.2019
1/1
pred vyhlásením konkurzu

Podmienky verejného ponukového konania :
1. Vyhráva ponuka s najvyššou kúpnou cenou.
2. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcovskej kancelárie v zalepených, neotvorených obálkach s
nápisom „Verejné ponukové konanie – konkurz Danka Jankovičová. – neotvárať!“ Na podávanie ponúk je
určených 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia oznamu o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku. Otváranie obálok uskutoční správca do 10 pracovných dní od skončenia lehoty na
podávanie ponúk.
3. Minimálna hodnota zábezpeky pre ponukové konanie je 100 % z ponúkanej ceny a musí byť pripísaná na
konkurzný účet, č. účtu SK8209000000005066882379, ktorý je vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.,
záujemcami najneskôr posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
4. Ponuka musí byť spracovaná písomne, v slovenskom jazyku a musí obsahovať predmet ponuky, peňažnú
sumu ponúkanej kúpnej ceny, identifikačné údaje záujemcu – kupujúceho, spôsob uhradenia kúpnej ceny
a písomný a telefonický kontakt na záujemcu – kupujúceho.
5. Záujemca, ktorého ponuka bola správcom vyhodnotená ako víťazná, je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do
5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk správcom. V prípade, ak záujemca neuzatvorí kúpnu zmluvu
prepadne uhradená kúpna cena, resp. zábezpeka v prospech podstaty.
JUDr.Ing. Jaroslav Dolný, PhD.

K090708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DESIGNDOR a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Masarykova 22 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 813 415
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Szalontay
Sídlo správcu:
Pražská 4, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 5K/8/2019 S1717
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/8/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

DORUČUJE SA:
KOMANDOR S.A.,
Potkanowska 50,
26-600 Radom, Poľsko
Vec:

Oznámenie o popretí pohľadávky

Uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 5K/8/2019 – 84 zo dňa 10.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
navrhovateľa – dlžníka DESIGNDOR a.s., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415. Do
funkcie správcu majetku úpadcu bol ustanovený Mgr. Tomáš Szalontay, správca so sídlom kancelárie Pražská 4,
040 11 Košice, zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod značkou S1717. Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v obchodnom vestníku č. 135/2019 dňa 16.07.2019, K060760.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa ust. § 32 ods. 6 ZKR popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Týmto oznamujem, že Vaša prihlásená pohľadávka bola v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka
DESIGNDOR a.s., so sídlom Masarykova 22, 080 01 Prešov, IČO: 35 813 415 popretá a to nasledovne:
Poradové číslo pohľadávky:

7/1

Rozsah popretia: popreté poradie prihlásenej pohľadávky (pohľadávka prihlásená ako prednostná pohľadávka
z reštrukturalizačného konania, zistené poradie: iná pohľadávka)
Dôvod popretia: Správca popiera pohľadávku čo do poradia, nakoľko je nesprávne uplatnené. Nejde o prednostnú
pohľadávku z reštrukturalizačného konania. Ide o pohľadávku s poradím - iná pohľadávka. Pohľadávka nevznikla
počas reštrukturalizačného konania ale pred ním a bola uplatnená v reštrukturalizácii ako pohľadávka s poradím
iná pohľadávka.
Dátum popretia: 02.10.2019
Subjekt, ktorý pohľadávky poprel: správca
Podľa ust. § 32 ods. 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.
Podľa ust. § 29 ods. 8 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.
Vzhľadom na uvedené sa toto oznámenie doručuje zverejnením v OV.
V Košiciach, 04.10.2019, Mgr. Tomáš Szalontay, správca

K090709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DaK - stav., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 484 342
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Slánska 20A, 080 06 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2K/6/2019 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/6/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

AKTUALIZÁCIA OZNAMU O ZVOLANÍ PRVEJ SCHÔDZE VERITEĽOV
Dňa 23.09.2019 bolo v Obchodnom vestníku MS SR č. 183/2019 pod č. K084608 zverejnené oznámenie správcu
o zvolaní prvej schôdze veriteľov úpadcu: DaK – stav., s.r.o., so sídlom Jána Kostru 6348/49, 080 06 Ľubotice,
IČO: 36 484 342 (ďalej len „Úpadca“). Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 2K/6/2019, zo dňa
07.10.2019 súd uznal konkurz vyhlásený na majetok Úpadcu za malý, na základe čoho týmto správca aktualizuje
oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov, pričom aktualizácia sa vzťahuje výlučne k bodu 3. programu
schôdze (predmetu rokovania), keď bodom programu č. 3 namiesto voľby veriteľského výboru bude voľba
zástupcu veriteľov v súlade s ust. § 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 len „ZKR“). Aktualizované znenie oznamu
o zvolaní prvej schôdze veriteľov Úpadcu znie nasledovne:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080
06 Prešov, IČO: 36 865 265, zn. správcu S1436 (ďalej len „Správca“), týmto v zmysle ust. § 34 ods. 1 v spojení
s ust. § 107 ods. 2 ZKR zvoláva prvú schôdzu veriteľov Úpadcu na deň 04.11.2019 o 11:30 hod. v sídle
kancelárie Správcu pre Prešovský kraj: Slánska 20A, 080 06 Prešov.
Prezentácia veriteľov sa začne o 11:15 hod.
Program schôdze (predmet rokovania):
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti Správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Rozhodovanie o výmene Správcu
5. Záver

Pri prezentácii veritelia predložia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Správca súčasne zvoláva prvé zasadnutie veriteľského výboru v zmysle ust. § 38 ods. 1 ZKR, ktoré sa uskutoční
bezodkladne po ukončení prvej schôdze veriteľov.

V Prešove, dňa 07.10.2019
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K090710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 79/55, 044 02 Turňa nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/415/2018 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/415/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že konkurz sa končí pretože som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
Odôvodnenie:
Konkurz bol vyhlásený uznesením vo vyššie uvedenej veci zverejneným v OV č. 198/2018 dňa 12.10.2018.

V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:

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

v celkovej sume 356,43 Eur

Slovenská konsolidačná, a.s.

v celkovej sume 839,26 Eur

EDMA sro

Deň vydania: 10.10.2019

v celkovej sume 5.484,54 Eur

Základná prihlasovacia lehota uplynula dňa 27.11.2018.
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručili prihlášky nasledovní veritelia:
BENCONT COLLECTION, a.s.

v celkovej sume 257,50 Eur

BENCONT COLLECTION, a.s.

v celkovej sume 342,54 Eur

EOS KSI Slovensko, sro

v celkovej sume 27.029,72 Eur

Všetky pohľadávky som zapísal do zoznamu pohľadávok, incidenčné spory neboli.
Podaním z dňa 20.3.2019 EOS KSI Slovensko vzal prihlášku v celom rozsahu späť.

Do súpisu majetku som zapísal jednu súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku s poradovým číslom 1
Peňažná pohľadávka vo výške 500,- Eur voči dlžníkovi Okresný súd Košice I. Jedná sa o nárok na preddavok na
úhradu paušálnej odmeny a výdavkov správcu. Centrum právnej pomoci poskytlo dlžníkovi preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu na účet súdu, ktorý má úpadca vrátiť Centru právnej pomoci.
Súpisová hodnota: 500,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania 12.11.2018
Speňažená dňa 6.12.2018, spôsob speňaženia výzva na zaplatenie,

Súpis majetku bol zverejnený v OV č. 11/2019 dňa 16.1.2019

Spolu som získal výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty 500,- Eur.

Náklady konkurzu boli spolu vo výške 879,85 Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur, paušálnej
odmeny za vedenie kancelárie v mesiacoch 11/2018 až 10/2019 (12x30=360,- eur) a poštovného 19,85 Eur

Šetrenia majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny
majetok. V zozname aktuálneho majetku dlžník uviedol, že vlastní spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na
nehnuteľnostiach zapísaných na LV č. 72 v k.ú. Turňa nad Bodvou. Ďalej uviedla v zozname, že majetok je
zabezpečený v prospech záložného veriteľa ČSOB, a.s. a má hypotéku 27.400,- Eur.
Úpadca sa na stretnutie nedostavil, prišla Hana Bartošová, ktorá uviedla, že úpadca je bývalá nevesta a nevie po
slovensky. Ona všetko vybavovala aj v centre právnej pomoci. Z jej výsluchu som nezistil iný majetok.
Z LV č. 72 v k.ú. Turňa nad Bodvou som zistil, že 17.1.2018 bola na ňom zapísaná poznámka o začatí výkonu
záložného práva dražbou od EOS KSI Slovensko, sro(postúpenie pohľadávky z ČSOB, a.s.)
Listom z dňa 12.11.2018 som vyzval zabezpečeného veriteľa EOS KSI Slovensko, sro, aby oznámil výšku
zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Listom z dňa 21.11.2018 mi EOS
KSI Slovensko sro oznámil, že záväzok dlžníka predstavoval k 13.10.2018 sumu 27.029,72 Eur.
Z obchodného vestníka č. 224/2018 som zistil, že Dražobná spoločnosť, a.s. zverejnila oznam o tom, že sa bude
konať prvé kolo dražby 18.12.2018 a predmetom dražby bude práve nehnuteľný majetok na LV č. 72 v k.ú. Turňa
nad Bodvou. Uviedli, že predmetné nehnuteľnosti boli ohodnotené znaleckým posudkom č. 189/2018, znalcom
Ing. Miroslav Vaško, na sumu 34.200,- Eur.
Z uvedeného vyplýva, že rozdiel medzi hodnotou nehnuteľnosti a výškou zabezpečenej pohľadávky je v sume
7.170,28 Eur, čo je hodnota o ktorú zaťažený majetok prevyšuje ťarchy na majetku.
V konkurze si úpadkyňa uplatnila nepostihnuteľnú hodnotu obydlia na uvedenom nehnuteľnom majetku, v tomto
prípade je časť hodnoty spoluvlastníckeho podielu dlžníka ½ k jeho obydliu (10.000,- Eur), t.j. 5.000,- Eur.
V našom prípade, ak by nehnuteľnosť bola vydražená za cenu podľa znaleckého posudku, do konkurznej podstaty
by mohlo pripadnúť 2.170,28 Eur pre ostatných nezabezpečených veriteľov.
V obchodnom vestníku č. 248/2018 dňa 28.12.2018 Dražobná spoločnosť zverejnila oznam, že prvé kolo dražby
nebolo úspešné, nebolo urobené ani najnižšie podanie, čo je cena podľa znaleckého posudku 34.200,- Eur.
Listom z dňa 20.3.2019 som sa pýtal zabezpečeného veriteľa či plánuje pokračovať v dražbe. Listom z dňa
20.3.2019 mi odpísal, že berie prihlášku v celom rozsahu späť a že ďalej nepristúpi k výkonu záložného práva.
Vzhľadom ku skutočnosti, že nedošlo k vydraženiu nehnuteľnosti v prvom kole dražby, nepredpokladám, že ak by
som ja dražil nehnuteľnosť, že by mne sa podarilo vydražiť nehnuteľnosť za cenu určenú podľa znaleckého
posudku a priniesť do konkurznej podstaty sumu aj pre nezabezpečených veriteľov. Pre mňa správcu je priveľké
riziko pustiť sa do speňažovania s cieľom dosiahnuť výťažok podľa znaleckého posudku v jednom kole dražby,
pretože ak by moja dražba nebola úspešná, vznikli by náklady dražby, ktoré by nebolo z čoho zaplatiť, preto som
upustil od zámeru speňažovať dotknuté nehnuteľnosti a prevziať v tomto smere iniciatívu. Na dôvetok uvádzam,
že nehnuteľnosti na LV č. 72 v k.ú. Turňa nad Bodvou, sa jedná o rómami obývanu nehnuteľnosť, čo je rovnako
okolnosť, ktorá sťažuje predaj nehnuteľnosti za cenu podľa znaleckého posudku.
Lustráciou v katastri nehnuteľnosti cez celé územie SR som nezistil iný nehnuteľný majetok. Na moju žiadosť o
súčinnosť ORPZ ODI oznámil, že dlžník nie je/nebol vlastníkom motorového vozidla. Na moju žiadosť o súčinnosť
exekútor Borovská oznámil, že úpadca vlastní účet v Prvej stavebnej sporiteľni s nulovým zostatkom, iný majetok
nezistila. Na moju žiadosť o súčinnosť exekútor Sidorjak oznámil, že je vlastníkom nehnuteľnosti na LV č. 72 v kú
Turňa nad Bodvou, nie je vlastníkom vozidla, iný majetok nezistil.
Nakoľko náklady konkurzu prevyšujú výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty, iný majetok nebol zistený, bolo
potrebné zrušiť konkurz z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.

Správca JUDr. Michael Medviď
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K090711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Hoľanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 820/27, 078 01 Sečovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.10.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/356/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/356/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/356/2019 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Helena Hoľanová, nar. 29.10.1955, bytom SNP 820/27, 078 01 Sečovce, podnikajúca pod
obchodným menom Helena Hoľanová, s miestom podnikania Obchodná, 078 01 Sečovce, IČO: 10 799 621 podľa
ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V Košiciach dňa 07.10.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K090712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartko Filip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Družstevná 495 / 13, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1990
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/227/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/227/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Spoločnosť ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s. ako správca úpadcu Filip
Bartko v konkurze, Družstevná 13, 072 22 Strážske, nar. 3. 12. 1990 týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok úpadcu sa končí, keďže bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohoto oznámenia v Obchodnom vestníku sa podľa § 167v, ods. 1, alinea 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konkurz
zrušuje.

V Košiciach, dňa 7. 10. 2019

JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár
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K090713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Žiga Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Fabiniho 2740 / 24, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/110/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/110/2019
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 JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Matúš Žiga, narodený: 23.02.1967, bytom: J. Fabiniho 2740/24, 052
01 Spišská Nová Ves (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny ďalší majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 187/2019 zo dňa
27.09.2019; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K090714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holub Lukáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Filinského cesta 3077 / 9, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.05.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Hadušovský
Sídlo správcu:
Akademika Hronca 3, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/128/2019 S804
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/128/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Hadušovský, Ul.Cyrila a Metoda č. 2, 048 01 Rožňava, správca konkurznej podstaty úpadcu:
Lukáš Holub, nar. 14.05.1989, bytom: Filinského cesta 3077/9, 052 01 Spišská Nová Ves, 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 § 167 ods.1 ZKR zrušuje.
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JUDr. František Hadušovský, správca

K090715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filo Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trakanská 21 / 22, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/64/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/64/2019
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 JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Marek Filo, narodený: 17.03.1978, bytom: Trakanská 21/22 , 076 43
Čierna nad Tisou (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 185/2019 zo dňa
25.09.2019; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K090716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajarský Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavošovce 7, 049 36 Slavošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Veronika Doláková, PhD.
Sídlo správcu:
Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/357/2019 S1587
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/357/2019
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 JUDr. Veronika Doláková, PhD., so sídlom kancelárie Zimná 62, 052 01 Spišská Nová Ves, zn.
správcu: S1587 týmto ako správca dlžníka: Jozef Gajarský, narodený: 17.07.1983, bytom: Slavošovce 7, 049 36
Slavošovce (ďalej aj ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, platí: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po
tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa
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končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
konkurze a k dnešnému dňu žiadny veriteľ nepodal správcovi podnet a zároveň neuhradil trovy na ďalšie šetrenie
ohľadom majetku Dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 185/2019 zo dňa
25.09.2019; správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje že konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka sa KONČI, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením
tohto oznamu v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Veronika Doláková, PhD., správca

K090717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Fényeš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 716 / 1, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Lukáč
Sídlo správcu:
Košická 56, 048 01 Rožňava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/402/2019 S1653
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/402/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. František Lukáč, správca podstaty úpadcu: Imrich Fényeš, narodený 11. 11. 1978, bytom: sídlisko
Československej armády 716/1, 045 01 Moldava nad Bodvou, v súlade s ust. § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje
súpis majetku konkurznej podstaty.

Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej podstaty
k dnešnému dňu.

JUDr. František Lukáč, správca

K090718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bikárová Amalia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 37, 056 01 Gelnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Vereb
Sídlo správcu:
Hrnčiarska 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/286/2019 S971
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/286/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Druh podania: Iné zverejnenie
V zmysle § 167p ods. 1 ZKR správca úpadcu: Amália Bikárová, nar.: 10.09.1962, bytom: Partizánska č. 37, 056
01 Gelnica, v konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 26OdK/286/2019, vyhlasuje 3.
kolo ponukového konania na predaj majetku všeobecnej podstaty úpadcu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku:
č.
Opis
záp.

Súpisová
hodnota
5000

Mena

·

nehnuteľnosť: rodinný dom – stavba so súpisným číslom 254 nachádzajúca sa na parc. registra „C“ č.
1927 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, ktorá je zapísaná na LV č. 272 pre okres Gelnica,
obec GELNICA, kat. územie Gelnica, spoluvlastnícky podiel v 1/2.

·

nehnuteľnosť: parc. registra „C“ č. 1927 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 42 m2, ktorá je zapísaná 3000
na LV č. 272 pre okres Gelnica, obec GELNICA, kat. územie Gelnica, spoluvlastnícky podiel
v 1/2.

Euro

·

nehnuteľnosť: parc. registra „C“ č. 1928 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2, ktorá je zapísaná
na LV č. 272 pre okres Gelnica, obec GELNICA, kat. územie Gelnica, spoluvlastnícky podiel
v 1/2.

5000

Euro

Euro

a to za 50 % súpisovej hodnoty.
Záujemca doručí správcovi ponuku v zalepenej obálke s viditeľným označením - "KONKURZ sp. zn.
26OdK/286/2019, NEOTVÁRAŤ" tak, aby bola doručená na adresu kancelárie správcu – Hrnčiarska č. 3, 040 01
Košice - do 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Každý záujemca môže predložiť pre
aktuálne kolo len jednu ponuku.
Náležitosti písomnej ponuky:
- výška navrhovanej kúpnej ceny s tým, že záloha na celú kúpnu cenu musí byť zložená na účet správcu č.: SK91
1111 0000 0068 2636 6006, a to v lehote na predkladanie ponúk;
- nezameniteľné označenie zložky majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
- pri záujemcovi - fyzickej osobe: meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, resp. IČO a miesto podnikania ak
ide o živnostníka;
- pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO.

Otvorenie obálok vykoná správca do 5 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk. Pri výbere záujemcu
rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena, pri rovnakej ponuke viacerých záujemcov rozhodne žreb správcu. Z
otvárania a vyhodnotenia doručených ponúk sa vyhotoví úradný záznam.

Košice, 07.10.2019
JUDr. Miroslav Vereb, správca

K090719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Híreš Ľudovít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Odborárska 266 / 3, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/294/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/294/2019
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

335

Obchodný vestník 196/2019
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1: Súp. zložka majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Číslo účtu: SK20 0200 0000 0040 2389 3655
Mena: EUR
Zostatok na účte: 10,57
Označenie banky: VÚB, a.s.
Súpisová hodnota: 10,57 EUR

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K090720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čavisová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie mieru 1116/19, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.02.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/327/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/327/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 26OdK/327/2019 zo dňa 02.07.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 130/2019 zo dňa 09.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Monika
Čavisová, narodená: 13.02.1962, bytom: Námestie mieru 1116/19, 045 01 Moldava nad Bodvou / ďalej len
Dlžník /. Týmto Uznesením som bola ustanovená za správcu podstaty Dlžníka.
Správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ZKR). Z tohto dôvodu správca týmto
oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§ 167v ods. 1 ZKR). Týmto oznámením sa konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje (§ 167v ods. 1 druhá veta ZKR).

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K090721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 36/46, 079 01 Veľké Kapušany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/389/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ako konkurzný správca dlžníka : Vojtech Balog , nar. 15.05.1957, trvale bytom P.O. Hviezdoslava 36/46, 079
01 Veľké Kapušany, ustanovený uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa, 07.08.2019, č.k. 32
OdK/389/2019, týmto v zmysle § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ( ďalej len ZKR ) zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený a
ktorý je zaradený do všeobecnej podstaty:
- Žiadny majetok
Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Ing. Peter Duhoň, správca

K090722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Tompošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
E.M. Šoltésovej 2763/5, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/38/2016
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Prividi, PhD., správca dlžníka : Zuzana Tompošová, nar. 24.7.1985, bytom E.M. Šoltésovej
2763/5, Spišská Nová Ves, občan SR, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
dlžníka vedeného pod sp.zn. 30K/38/2016 - S 1204 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Hlavná 25, 040 01
Košice, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 8.00 hod. do 16.00 hod., vždy len po predchádzajúcom
dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. 055/7288367 alebo prostredníctvom e – mailu na:
tkma@stonline.sk Samotné nahliadnutie je možné realizovať najskôr po 2 pracovných dňoch odo dňa objednania
sa.
Košice, 7.10.2019

Ing. Dagmar Prividi
správca konkurznej podstaty

K090723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivana Hušvárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Donská 10, 040 12 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Duhoň
Sídlo správcu:
Učňovská 1, 040 15 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1479
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

337

Obchodný vestník 196/2019
Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

Okresný súd Košice I
30OdK/186/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Duhoň, správca dlžníka : Ivana Hušvárová, nar. 14.01.1968, trvale bytom Donská 10, 040 12 Košice,
týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov ( ďalej len "ZKR" )
oznamuje:
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.03.2019, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
ako aj zo šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR sa nepodarilo zistiť žiadny majetok,
ktorý v zmysle § 167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, po tom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR ), v súlade s ustanovením § 167 v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Iveta Hušvárová, nar. 14.01.1968, trvale bytom Donská 10, 040 12
Košice sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Iveta
Hušvárová, nar. 14.01.1968, trvale bytom Donská 10, 040 12 Košice, uznesením Okresného súdu Košice I.
č.k. 30 OdK/186/2019 zo dňa 26.06.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 126/2019 dňa 02.07.2019, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, z r u š u j e.
V Košiciach 07.10.2019

Ing. Peter Duhoň, správca

K090724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kančiová Rozália
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1951
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/182/2018 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/182/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Rozália Kančiová,
nar. 16.06.1951, bytom Sliepkovce 43, 072 37 Sliepkovce (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej
podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 03.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K090725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ECONA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kováčska 51 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 586 226
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26K/62/2010 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/62/2010
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa Deutsche
Leasing Slovakia, spol. s r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 813 474 a zámere zostaviť
konečný rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o.,
Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 35 813 474
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn.správcu S1868, správca úpadcu ECONA s.r.o., so sídlom Kováčska 51, 040 01 Košice, IČO:
36 586 226, v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej „ZKR“) oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
zabezpečeného veriteľa Deutsche Leasing Slovakia, spol. s r.o., Prievozská 4B, 821 09 Bratislava, IČO: 35
813 474, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty a súčasne oznamuje
zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Deutsche Leasing Slovakia,
spol. s r.o.
Poučenie v zmysle ustanovenia § 96 ods. 3 a 4 ZKR: Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý,
kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení
zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu
poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť
vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada. 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.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár spoločnosti

K090726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Lacko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 108/25, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/456/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/456/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Milan Polončák, PhD.,Vojenská 12, 040 01 Košice, ako správca dlžníka Ján Lacko, nar. 12.01.1974, bytom
Hlavná 108/25, 076 43 Čierna nad Tisou, týmto v súlade s § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) ZKR oznamuje
veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,00 EUR s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu sú povinní zložiť na účet č. SK29
1100 0000 005900264960.
Ing. Milan Polončák, PhD., správca

K090727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Koháňová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko KVP 040 11, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.01.1968
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/336/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/336/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Judita Koháňová, narodená: 12.01.1968, bytom: 040 11 Košice- Sídlisko KVP v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Košiciach, 07.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Buka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 498/47, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1990
Obchodné meno správcu:
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/351/2019 S1752
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/351/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., so sídlom Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, správca úpadcu:
Marek Buka, narodený: 23.10.1990, bytom: Medzevská 498/47, 044 23 Jasov v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Košiciach, 07.10.2019
FARDOUS PARTNERS správcovská, k.s., správca

K090729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ducárová Alena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 462/6, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriel Šoltés
Sídlo správcu:
Štefánikova 76, 071 01 Michalovce
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/79/2019 S1763
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/79/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Gabriel Šoltés, so sídlom kancelárie Štefánikova 76, 071 01 Michalovce, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1763, správca dlžníka Alena Ducárová, narodená:
20.02.1976, bytom: Laborecká 462/6, 040 11 Košice (ďalej len ako „dlžník“), týmto v súlade s ustanovením § 167j
ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení noviel
oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Gabriel Šoltés, správca

K090730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájik 527/4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/313/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/313/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Anna Kotlárová, nar. 26.12.1992, trvale bytom Hájik č. 527/4, 052 01
Spišská Nová Ves vyhlasuje na majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
Súpisová položka 1:
Osobné motorové vozidlo, ŠKODA FABIA, EČV: SN118CU, VIN TMBPH16YX23541732, farba: modrá.
Deň zapísania: 08.09.2019;
Súpisová hodnota: 100,00 €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť len pre súpisovú položku ako celok.
2. Majetok úpadcu bude speňažený za najvyššie ponuknutú cenu.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
2. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra
nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
3. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
4. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
5. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (Mgr. Tomáš
Sabadoš, správca, Mlynárska 15, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Kotlárová – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto
ponuky;
6. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
7. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu, resp. tel. č.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100 % z ponúkanej
kúpnej ceny. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy uhradená záloha prepadne v prospech
všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov /
veriteľskému výboru spolu s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov /
veriteľský výbor správcovi e-mailom prijatie/neprijatie ponuky/ponúk (ak sú tieto orgány zriadené).
6. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov /
veriteľského výboru o prijatí ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle
ktorej úspešný záujemca doplatí zostatok kúpnej ceny správcovi najneskôr v deň podpisu kúpnej ceny.
7. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
8. Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov / veriteľského výboru odmietnuť
z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com alebo
na tel. č. 0902 884 872.
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0029 3326 9043
Variabilný symbol: 313132019

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K090731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zausinová Viera, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinné 528, 072 31 Vinné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1956
Obchodné meno správcu:
SISÁK & PARTNERS,konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
Sídlo správcu:
Študentská 274/1, 040 01 Košice

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/349/2019 S1868
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/349/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., so sídlom kancelárie Študentská 274/1, 040 01
Košice, zn. správcu S1868, správca dlžníka Mgr. Viera Zausinová, nar. 20.04.1956, bytom Vinné 528, 072
31 Vinné, podnikajúca pod obchodným menom Mgr. Viera Zausinová, s miestom podnikania Vinné 528,
072 31 Vinné, IČO: 32 678 959, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 23.07.2008, týmto oznamuje,
že podľa zoznamu majetku dlžníka, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede dlžníka zo dňa
31.07.2019, 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.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Viera Zausinová, nar. 20.04.1956, bytom Vinné 528, 072 31 Vinné,
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Mgr. Viera Zausinová, nar.
20.04.1956, bytom Vinné 528, 072 31 Vinné, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
SISÁK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca
Ing.Marián Sisák, komplementár správcu

K090732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferko Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krosnianska 695 / 25, 040 22 Košice-Dargovských hrdinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.02.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/370/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/370/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Štefan Ferko, narodený: 04.02.1953, bytom: Krosnianska 695/25, 040 22 Košice
Deň zapísania majetku: 30.09.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

343

Obchodný vestník 196/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 10.10.2019

K090733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AGAPE, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jiskrova 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 670 334
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Slávka Molčanyiová, PhD
Sídlo správcu:
Klokočov 45, 072 36 Klokočov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/7/2017 S1270
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/7/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Predseda zasadnutia: Ing. Slávka Molčanyiová PhD., správca
Úpadca: AGAPE, a.s., so sídlom: Jiskrova 3, 040 01 Košice, IČO: 31 670 334
Zasadnutie sa začalo 03.07.2017 o 11,30 hod.
Spôsob konania: per rollam
Hlasovali: Východoslovenská energetika, innogy Slovensko, s.r.o., Obec Lipovce
Program:
1. Schválenie predaja podniku a udelenie záväzného pokynu na uzatvorenie kúpnej zmluvy
K bodu 1.)
Správca zaslal členom veriteľského výboru ponuku doručenú v piatok ponukovom kole na predaj podniku úpadcu
a požiadal členov o schválenie predaja jedinému záujemcovi, ktorý zaslal ponuku a ktorý splnil všetky podmienky
ponukového kola ako aj o udelenie záväzného pokynu na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom za ponúkanú
kúpnu cenu.
Hlasovanie per rollam:
Uznesenie: Veriteľský výbor schvaľuje predaj podniku záujemcovi v piatom ponukovom kole za ponúkanú kúpnu
cenu a udeľuje záväzný pokyn na uzatvorenie kúpnej zmluvy s uvedeným záujemcom za podmienok
zverejnených v piatom ponukovom kole.
Výsledky hlasovania: Za: Východoslovenská energetika, innogy Slovensko, s.r.o., Obec Lipovce, Proti: 0; Zdržal
sa: 0.
Uznesenie bolo prijaté
Zápisnicu vyhotovil Ing. Slávka Molčanyiová, správca
V Klokočove, dňa 07.10.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čipkárová Lenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 3389/49, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/268/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/268/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/268/2019 zo dňa 3. júna 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 109/2019 zo dňa 7. júna 2019 pod podaním č. K048601, v právnej veci navrhovateľa –
dlžníka: Lenka Čipkárová, narodená: 13.11.1984, bytom: SNP 3389/49, 071 01 Michalovce, zastúpená:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
V Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17. júla 2019 pod podaním č. K061644 správca zverejnil súpis
majetku všeobecnej podstaty.
Ing. Imrich Krupička, správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.:
31OdK/268/2019, týmto zverejnením vyhlasuje 2. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
nasledovne:
Súpisová zložka č. 1:
Označenie: hnuteľná vec; Popis: malý motocykel, továrenská značka ZNEN ZN 50 QT; Rok výroby
(približne): 2010; Stav opotrebovanosti: primeraný veku; Register: OR PZ Michalovce, evidencia vozidiel,
EČ: MI874AD, VIN: L5YACBPA171123860; Dôvod zápisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 750,00 EURO; Majetok tretej osoby: nie je uvedené; Sporný
zápis: nie je uvedené;

Súpisová zložka č. 2:
Označenie: hnuteľná vec; Popis: osobné vozidlo, továrenská značka OPEL ZAFIRA Z/19/DT; Rok výroby
(približne): 2017; Stav opotrebovanosti: primeraný veku; Register: OR PZ Michalovce, evidencia vozidiel,
EČ: MI641EC, VIN: W0L0AHM756G066260; Dôvod zápisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR; Spoluvlastnícky podiel
úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 1500,00 EURO; Majetok tretej osoby: nie je uvedené; Sporný
zápis: nie je uvedené.

Speňaženie sa uskutoční v súlade s ust. § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing. Imrich Krupička,
správca, Mlynská 27, 040 01 Košice k sp. zn.: 31OdK/268/2019 v jednej neporušenej uzatvorenej obálke
s výrazným označením „Ponuka 31OdK/268/2019“.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia výzvy a končí sa posledným dňom lehoty o 15:30
hod. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť 100% ponúkanej kúpnej ceny na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účet správcu IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v peňažnom ústave Tatra banka a.s. V správe pre
prijímateľa je potrebné uviesť „31OdK/268/2019 ponuka“. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote v
prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Záujemca je povinný v ponuke preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický, resp. e-mailový kontakt. Na neúplné ponuky správca nebude prihliadať.
V prípade záujemcu – fyzickej osoby nepodnikateľa je potrebné v ponuke písomne uviesť súhlas so
spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania.
Správca má právo odmietnuť aj všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie všetkých včas a riadnym spôsobom doručených ponúk sa uskutoční
v sídle kancelárie správcu najneskôr v lehote do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
úkone sa vyhotoví úradný záznam, ktorý sa následne založí do správcovského spisu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade
vráti záujemcovi časť zálohy po odpočítaní 50% z ponúknutej kúpnej ceny titulom zmluvnej pokuty na ním
uvedený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy o prevode obchodného
podielu. Doručením ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy v rozsahu
50%.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 7. októbra 2019

K090735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Balogh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Adlerova 1, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.6.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/28/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/28/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 24.01.2019, sp.zn. 32OdK/28/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dlžníka: Marek Balogh, narodený: 21.06.1976, bytom: Adlerova 1, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným
menom: Marek Balogh, s miestom podnikania: Adlerova 1, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO:
46 709 975 s pozastavenou činnosťou. Predmetným uznesením som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 22/2019 zo dňa 31.01.2019.
V zmysle ust. § 167h ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166 ods. 2, nie skôr ako také šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc:
·
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 06.11.2018, priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 06.11.2018, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch,
priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice (prehlásenia) zo stretnutia s dlžníkom zo dňa 06.02.2019, na ktorom dlžník po poučení
opakovane potvrdil svoje predchádzajúce vyhlásenia, že nevlastní žiadny majetok,
ako aj zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle § 167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marek
Balogh, narodený: 21.06.1976, bytom: Adlerova 1, 040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek
Balogh, s miestom podnikania: Adlerova 1, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 46 709 975
s pozastavenou činnosťou, vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 32OdK/28/2019 sa k o n č í .
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Marek Balogh, narodený:
21.06.1976, bytom: Adlerova 1,040 22 Košice, podnikajúci pod obchodným menom: Marek Balogh, s miestom
podnikania: Adlerova 1, 040 22 Košice - Dargovských hrdinov, IČO: 46 709 975 s pozastavenou činnosťou,
vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 32OdK/28/2019 v súlade s ust. § 167v ods. 1, tretia veta ZKR
z r u š u j e.
V Spišskej Novej Vsi dňa 07.10.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K090736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Suchý Daniel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Smolnícka Huta 35, 055 65 Smolnícka Huta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/345/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/345/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Daniel Suchý, narodený: 09.12.1993, bytom: Smolnícka Huta 35, 055
65 Smolnícka Huta, podnikajúci pod obchodným menom: Daniel Suchý, s miestom podnikania: Smolnícka Huta
35, 055 65 Smolnícka Huta, IČO: 51718791 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.07.2018,
konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/345/2019, týmto v súlade s ust. § 167p
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj
„ZKR“) oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 153/2019 zo dňa
09.08.2019, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a preto prestáva podliehať konkurzu.

V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok 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 vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.

K090737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzuruš Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrašovík 73, 044 42 Hrašovík
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/72/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/72/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Peter Dzuruš, nar. 11.08.1967, trvale bytom Hrašovík 73, 044 42
Hrašovík, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 9OdK/72/2019, týmto v súlade s ust.
§ 167p ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že majetok podliehajúci konkurzu zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 153/2019
zo dňa 09.08.2019, sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní a preto prestáva podliehať
konkurzu.

V súlade s vyššie uvedeným týmto správca upovedomuje veriteľov prihlásených pohľadávok, že o tento majetok
majú právo prejaviť záujem, pričom správca tento majetok 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 vecí je povinný zabezpečiť
veriteľ na svoje náklady.

K090738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1358/2, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/234/2019 zo dňa 21. mája 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 100/2019 zo dňa 27. mája 2019 pod podaním č. K044397, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Ing. Stanislav Jurko, narodený: 02.07.1943, bytom: Škultétyho 2, 040 01 Košice, zastúpený:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
V Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17. júla 2019 pod podaním č. K061645 správca zverejnil súpis
majetku všeobecnej podstaty.
Ing. Imrich Krupička, správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.:
32OdK/234/2019, týmto zverejnením vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu
nasledovne:
Súpisová zložka č. 1:
Označenie: hnuteľná vec; Popis: osobné vozidlo, továrenská značka MERCEDES-BENZ C 220 CDI
203/R00CLO, EČ: KE196EY, VIN: WDB2030081F888767, farba: čierna metalíza; Rok výroby (približne):
2008; Stav opotrebovanosti: primeraný veku; Register: KR PZ Košice, evidencia vozidiel; Dôvod zápisu: §
67 ods. 1 písm. a) ZKR; Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5 000,00 EURO;
Majetok tretej osoby: nie je uvedené; Sporný zápis: nie je uvedené

Súpisová zložka č. 2:
Označenie: hnuteľná vec; Popis: osobné vozidlo, továrenská značka ŠKODA YETI, EČ: KE135HR, VIN:
TMBLC75L0B6029451, farba: šedá metalíza; Rok výroby (približne): 2011; Stav opotrebovanosti:
primeraný veku; Register: KR PZ Košice, evidencia vozidiel; Dôvod zápisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; Súpisová hodnota (aj mena): 5 000,00 EURO; Majetok tretej osoby:
nie je uvedené; Sporný zápis: nie je uvedené

Speňaženie sa uskutoční v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing. Imrich Krupička,
správca, Mlynská 27, 040 01 Košice k sp. zn.: 32OdK/234/2019 v jednej neporušenej uzatvorenej obálke
s výrazným označením „Ponuka 32OdK/234/2019“.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia výzvy a končí sa posledným dňom lehoty o 15:30
hod. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť 100% ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v peňažnom ústave Tatra banka a.s. V správe pre
prijímateľa je potrebné uviesť „32OdK/234/2019 ponuka“. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote v
prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Záujemca je povinný v ponuke preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický, resp. e-mailový kontakt. Na neúplné ponuky správca nebude prihliadať.
V prípade záujemcu – fyzickej osoby nepodnikateľa je potrebné v ponuke písomne uviesť súhlas so
spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania.
Správca má právo odmietnuť aj všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
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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Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie všetkých včas a riadnym spôsobom doručených ponúk sa uskutoční
v sídle kancelárie správcu najneskôr v lehote do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
úkone sa vyhotoví úradný záznam, ktorý sa následne založí do správcovského spisu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade
vráti záujemcovi časť zálohy po odpočítaní 50% z ponúknutej kúpnej ceny titulom zmluvnej pokuty na ním
uvedený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy o prevode obchodného
podielu. Doručením ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy v rozsahu
50%.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 7. októbra 2019

K090739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jurko Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škultétyho 1358/2, 040 01 Košice-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.07.1943
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Imrich Krupička
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/234/2019 S1178
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/234/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 32OdK/234/2019 zo dňa 21. mája 2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 100/2019 zo dňa 27. mája 2019 pod podaním č. K044397, v právnej veci navrhovateľa
– dlžníka: Ing. Stanislav Jurko, narodený: 02.07.1943, bytom: Škultétyho 2, 040 01 Košice, zastúpený:
Centrom právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom: Murgašova 3, 040 41 Košice o návrhu na vyhlásenie
konkurzu, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a ustanovil správcu podstaty: Ing. Imrich Krupička, so sídlom
kancelárie: Mlynská 27, 040 01 Košice, značka správcu: S1178.
V Obchodnom vestníku č. 145/2019 zo dňa 30. júla 2019 pod podaním č. K065806 správca zverejnil doplnenie
súpisu majetku všeobecnej podstaty o nové súpisové zložka majetku, a to súpisové zložky č.3 až č.18.
Ing. Imrich Krupička, správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Košice I, sp. zn.:
32OdK/234/2019, týmto zverejnením vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu,
a to súpisové zložky č.5 až č.18 majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Speňaženie sa uskutoční v súlade s ust. § 167n ods. 1, druhá veta v spojení s ust. § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZKR“)
Záujemcovia o kúpu ponúkaného majetku svoje záväzné ponuky doručia na adresu správcu: Ing. Imrich Krupička,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správca, Mlynská 27, 040 01 Košice k sp. zn.: 32OdK/234/2019 v jednej neporušenej uzatvorenej obálke
s výrazným označením „Ponuka 32OdK/234/2019“.
Lehota na predkladanie ponúk sa určuje v trvaní 10 dní odo dňa zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia výzvy a končí sa posledným dňom lehoty o 15:30
hod. Záväzné ponuky doručené po stanovenom termíne nebude správca akceptovať.
Najneskôr v posledný deň na predkladanie ponúk je záujemca povinný zložiť 100% ponúkanej kúpnej ceny na
účet správcu IBAN: SK72 1100 0000 0029 3809 7586, vedený v peňažnom ústave Tatra banka a.s. V správe pre
prijímateľa je potrebné uviesť „32OdK/234/2019 ponuka“. V prípade, ak záujemca nezloží v stanovenej lehote v
prospech úpadcu 100% ponúkanej kúpnej ceny, na jeho ponuku sa nebude prihliadať.
Ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená správcovi fyzicky v papierovej písomnej forme, nestačí podanie
zásielky na poštovú prepravu. Nie je akceptované doručovanie faxom, e-mailom alebo iným podobným
spôsobom.
Záujemca je povinný v ponuke preukázať najmä právnu subjektivitu: právnické osoby výpisom z obchodného
registra nie starším ako 3 mesiace (fotokópia), fyzické osoby živnostenským listom (fotokópia), resp. fotokópiou
občianskeho preukazu. Záujemca je povinný v ponuke uviesť bankové spojenie na vrátenie ponúknutej kúpnej
ceny a telefonický, resp. e-mailový kontakt. Na neúplné ponuky správca nebude prihliadať.
V prípade záujemcu – fyzickej osoby nepodnikateľa je potrebné v ponuke písomne uviesť súhlas so
spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového konania.
Správca má právo odmietnuť aj všetky ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie všetkých včas a riadnym spôsobom doručených ponúk sa uskutoční
v sídle kancelárie správcu najneskôr v lehote do 5 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto
úkone sa vyhotoví úradný záznam, ktorý sa následne založí do správcovského spisu.
Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
V prípade ak úspešný záujemca odmietne uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej
správcom, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem pracovných dní, je takýto záujemca povinný v prospech
konkurznej podstaty uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 50% z ponúknutej kúpnej ceny. Správca v takom prípade
vráti záujemcovi časť zálohy po odpočítaní 50% z ponúknutej kúpnej ceny titulom zmluvnej pokuty na ním
uvedený bankový účet do 15 pracovných dní od uplynutia lehoty na uzavretie zmluvy o prevode obchodného
podielu. Doručením ponuky do ponukového konania záujemca súhlasí s podmienkami tohto ponukového konania,
súhlasí so zmluvnou pokutou a súhlasí s tým, aby zmluvná pokuta bola uhradená zo zloženej zálohy v rozsahu
50%.
Podľa ust. § 167r ods. 2 ZKR oprávnená osoba podľa odseku 4 so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v dražbe, v ponukovom konaní alebo za cenu ponúknutú
veriteľom, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia dražby, ponukového konania alebo
predloženia ponuky veriteľom.

Ing. Imrich Krupička, správca

Košice, dňa 7. októbra 2019

K090740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Jaroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliepkovce 36, 072 37 Sliepkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/266/2019 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/266/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marián Páll, SKP dlžníka: Jaroslava Balogová, nar. 23.10.1982, bytom 072 37 Sliepkovce 36,oznamuje
týmto číslo účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok iných veriteľov. Číslo
účtu: SK77 0900 0000 0051 6371 1555, BIC: GIBASKBX.

K090741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PUBLICIDAD s.r.o. v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žriedlová 28 / 0, 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 213 442
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Vladimír Besler
Sídlo správcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26K/11/2019 S1516
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/11/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca podstaty oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu vedeného v tejto veci
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu: Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov, a to v pracovných dňoch v úradných
hodinách od 8,00 hod do 14,00 hod. Žiadosť o nahliadnutie do správcovského spisu je možné adresovať
správcovi písomne na adresu kancelárie správcu, mailom: vladobesler@gmail.com, alebo telefonicky na mob.
čísle: 0905 666 541.

K090742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 204 / 63, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/136/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/136/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Martin Gajdoš, narodený: 27.01.1988, bytom: Národná trieda 63, 040 01
Košice, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I, pod sp. zn. 26OdK/136/2019, oznamuje veriteľom,
že do správcovského spisu 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 09:00 hod. do 12:00 hod. a od
13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do správcovského spisu si odporúčame vopred dohodnúť
prostredníctvom e-mailu: pravo.lukac@gmail.com.
JUDr. Richard Lukáč, správca
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K090743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdoš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Národná trieda 204 / 63, 040 01 Košice-Sever
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Lukáč
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/136/2019 S1858
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/136/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Richard Lukáč, správca dlžníka Martin Gajdoš, narodený: 27.01.1988, bytom: Národná trieda 63, 040 01
Košice, týmto 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 oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu
vo výške dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške
dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k popretiu, a to najmenej vo výške 350,-- EUR a najviac vo výške 10 000,-EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a. s., IBAN: SK94 0900 0000 0051 6019 6842,
BIC SWIFT: GIBASKBX. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia
lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou
prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia suvedením čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.
JUDr. Richard Lukáč, správca

K090744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK INVEST, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hroncova 3 / 0, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 122 524
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26K/75/2014 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/75/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

NÁVRH KONEČNÉHO ROZVRHU VÝŤAŽKU ZO VŠEOBECNEJ PODSTATY
V Spišskej Novej Vsi, 08.10.2019
Všeobecná časť
Uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26K/75/2014 zo dňa 22.04.2015, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 80/2015 dňa 28.04.2014 v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SK
INVEST, a.s., so sídlom Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO: 34 122 524 ( ďalej len „Úpadca „ ) bol odvolaný
správca podstaty Úpadcu JUDr. Atila Bohács, so sídlom kancelárie Hlavná 714/168, 077 01 Kráľovský Chlmec,
zn. správcu: S1594. Týmto Uznesením som bola ustanovená za správcu podstaty Úpadcu.
V predmetnej konkurznej veci uplatnili prihláškami svoje pohľadávky nasledovní nezabezpečení veritelia, ktorých
pohľadávky boli v celom rozsahu zistené:
1./ Barling Investments Limited, Afentrikas 7, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyperská republika – spolu
zistená suma 413.198,53 €
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2./ Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. ul. 29. Augusta 1/A, 814 80 Bratislava – spolu zistená suma
401,75 €
3./ Slovenská republika – Daňový úrad Košice / Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava,
IČO 35 776 002 / - spolu zistená suma 524,56 €
4./ CITY HOLDING, a.s., Bellova 3, Košice, IČO 35 702 737 - spolu zistená suma 30,84 €
5./ HS – INGREAL a.s., Bellova 3, 040 01 Košice, IČO 36 212 156 – spolu zistená suma 30.000,00 €
6./ Slovenská konsolidačná, a.s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO 35 776 002 – spolu zistená suma
3.120,00 €.
Veriteľ Barling Investments Limited, Afentrikas 7, Afentrika Court, Office 2, 6018 Larnaca, Cyperská republika si
okrem pohľadávky špecifikovanej v bode 1 prihlásil aj pohľadávku v celkovej výške 50.000,00 EUR , ktorú
podaním zo dňa 03.06.2015 doručeným správcovi dňa 09.06.2015 vzal späť. V konkurze si svoju pohľadávku
neprihlásil žiaden zabezpečený veriteľ.
Prvá schôdza veriteľov sa konala dňa 19.06.2015, pričom táto nebola uznášaniaschopná, v dôsledku čoho nebol
zvolený veriteľský výbor a jeho pôsobnosť vykonáva v zmysle ust. § 39 ods.1 ZKR súd.
Uznesením OS Košice I sp.zn. 26K/75/2014 zo dňa 02.03.2016 bol Povolený vstup do konkurzného konania
navrhovateľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005
namiesto pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Rozvojová 2, 040 90 Košice,
v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 4 až 6.
V rámci prebiehajúceho konkurzu bol zistený majetok podliehajúci konkurzu, ktorý bol zapísaný do súpisu
všeobecnej podstaty, a to:

·
·
·
·

peňažná pohľadávka z účtu v banke : Tatra banka, a.s., vo výške 1.762,19 € / zverejnené v OV č.
108/2015 zo dňa 09.06.2015
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 1.275,49 € /
zverejnené v OV č. 193/2015 zo dňa 08.10.2015 /
preplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014 vo výške 1.384,92
€ / zverejnené v OV č. 199/2015 zo dňa 16.10.2015 /
úroky z účtu v banke vo výške 0,07 € / zverejnené v OV č. 193/2015 zo dňa 08.10.2015 /

Spolu dosiahnutý výťažok: 4.422,67 €.
Počas konkurzu prebiehal súdny spor o neúčinnosti právneho úkonu vedený na OS Košice I pod sp. zn.
31Cbi/1/2016. Žaloba správcu o určenie neúčinnosti právneho úkonu bola odvolacím súdom - Krajským
v Košiciach Rozsudkom sp.zn. 2CoKR/37/2018 zo dňa 31.07.2019 zamietnutá. Iné súdne spory vedené neboli.
V OV č. 170/2019 dňa 04.09.2019 bol zverejnený oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej
podstate ako aj zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty. Žiaden z veriteľov a ani iný subjekt
zoznam pohľadávok proti podstate nenamietal.
Rozvrhová časť
Vzhľadom na vyššie uvedené správca predkladá na schválenie príslušnému orgánu tento návrh konečného
rozvrhu zo všeobecnej podstaty.
Odmena správcu z dosiahnutého výťažku je určená v súlade s príslušnými ustanoveniami vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov. Odmena správcu bola pri jednotlivých súpisových zložkách majetku
bola určená nasledovne:
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peňažná pohľadávka z účtu v banke : Tatra banka, a.s., vo výške 1.762,19 EUR / zverejnené v OV
č.108/2015 zo dňa 09.06.2015 / - odmena správcu vyčíslená v zmysle § 17 ods. 2 vyhlášky č.
665/2005 Z.z. vo výške 88,10 €
nespotrebovaný preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške1.275,49 EUR
/ zverejnené v OV č. 193/2015 zo dňa 08.10.2015 / - odmena správcu vyčíslenáv zmysle § 20 ods. 4
vyhlášky č. 665/2005 Z.z. – vo výške 181,87 €
preplatok z ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie za rok 2014 vovýške 1.384,92
EUR / zverejnené v OV č. 199/2015 zo dňa 16.10.2015 / - odmena správcu vyčíslená v zmysle § 17
ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z.z. vo výške 69,24 €
úroky z účtu v banke vo výške 0,07 EUR / zverejnené v OV č. 193/2015 zo dňa 08.10.2015 / - odmena
správcu 0 €

Spolu odmena správcu z dosiahnutého výťažku: 339,21 €.
Na účely prípravy tohto návrhu konečného rozvrhu výťažku boli z výťažku z výťažku odpočítané tieto pohľadávky
proti podstate:
Veriteľ:

Právny dôvod vzniku:

Suma:

Čas
vzniku:

Rozsah
uspokojenia:

2
323,57
€

priebežne 100%

Mgr.
Ľubica Paušálna
Gregušková, SKP správcu

odmena

Mgr.
Ľubica odmena
Gregušková, SKP z výťažku

správcu 339,21
€

priebežne 0

OS Košice I

Poplatok
za
vedenie
konkurzného konania 0,2 8,85 €
%

priebežne 0

Slovenská
konsolidačná, a.s.

Pohľadávka v zmysle § 110,79
87 ods.2 písm.k/ ZKR
€

priebežne 0

Čas uspokojenia:

Priradenie k súpisovej
zložke, priradená suma:

priebežne

Priradená
100%
všeobecnej podstate

neuspokojené
uspokojené po
rozvrhu)
neuspokojené
uspokojené po
rozvrhu)
neuspokojené
uspokojené po
rozvrhu)

ku

(bude
Priradená
100%
schválení
všeobecnej podstate

ku

(bude
Priradená
100%
schválení
všeobecnej podstate

ku

(bude
Priradená
100%
schválení
všeobecnej podstate

ku

V súvislosti s vyššie uvedeným je zrejmé, že dosiahnutý hrubý výťažok je 4.422,67 €. Spolu suma pohľadávok
proti podstate je 2.782,42 €, preto čistý výťažok v konkurze predstavuje sumu 1.640,25 €. Nakoľko všetky
prihlásené pohľadávky, ktoré sa majú uspokojovať sú v sume 447.275,68 €, uspokojenie podľa tohto rozvrhu sa
navrhuje na úrovni 0,366720 % a to podľa nižšie uvedenej tabuľky:
Výška
Celková zistená suma v Miera uspokojenia v
uspokojenia
EUR
%
v EUR
413.198,53
0,366720
1.515,30
401,75
0,366720
1,45

Veriteľ

Barling Investments Limited, Afentrikas 7
Centrálny depozitár cenných papierov SR
Slovenská konsolidačná, a.s / pôvodne Slovenská republika – Daňový
524,56
úrad Košice /
CITY HOLDING, a.s
30,84
HS – INGREAL a.s.
30.000,00
Slovenská konsolidačná, a.s
3.120,00
Spolu:

0,366720

1,90

0,366720
0,366720
0,366720

0,10
110,10
11,40
1.640,25 €.

Týmto Okresný súd Košice I v súlade s § 101 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení ako príslušný orgán vykonávajúci pôsobnosť veriteľského výboru žiadam o schválenie
predloženého návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty v lehote 15 dní od zverejnenia
tohto návrhu v Obchodnom vestníku.
Súčasne žiadam všetkých dotknutých veriteľov o oznámenie čísla bankového účtu, prípadne aj identifikačných
údajov platby tak, aby im mohli byť zaslané peňažné prostriedky predstavujúce uspokojenie ich pohľadávok.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca
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