Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

K090746
Spisová značka: 6K/46/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Michal Petruš, nar. 01.09.1980,
bytom Budatínska 3076/65, 851 06 Bratislava, správcom ktorého je: Mgr. Karol Haťapka, so sídlom kancelárie
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 233, o návrhu správcu na schválenie konečného rozvrhu výťažku,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, správcu: Mgr. Karol Haťapka,
so sídlom kancelárie Drieňová 34, 821 02 Bratislava, zn. správcu: S 233 v súlade s návrhom doručeným súdu dňa
20.03.2018.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 27.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090747
Spisová značka: 6K/48/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: X line, s. r. o., so sídlom
Novohradská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214, správcom ktorého je: Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom
kancelárie Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1508, o návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom kancelárie Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S
1508 z funkcie správcu úpadcu: X line, s. r. o., so sídlom Novohradská 2, 821 09 Bratislava, IČO: 31 391 214.
Súd ukladá: Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom kancelárie Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1508
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090748
Spisová značka: 37K/32/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Zsolt NAGY, nar. 15.02.1975,
trvale bytom Čenkesfa 277, Povoda, okres Dunajská Streda, t.č. vo väzbe v Ústave na výkon väzby a Ústave na
výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica, správcom ktorého je: JUDr. Alan Strelák, so sídlom kancelárie
Bratislava, 82109, Plynárenská 1, zn. správcu: S 1807, o návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Alan Strelák, so sídlom Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807 z funkcie
správcu úpadcu: Zsolt NAGY, nar. 15.02.1975, trvale bytom Čenkesfa 277, Povoda, okres Dunajská Streda.
Súd ukladá: JUDr. Alan Strelák, so sídlom Na vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807 vykonávať činnosti
súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu,
až do ustanovenia nového správcu.
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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 26.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K090749
Spisová značka: 8K/53/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - ECOMAT, s.r.o. v likvidácii so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 36 800 988 v mene ktorého koná likvidátor SKKP, k.s. so sídlom Panenská 24, 811 03 Bratislava,
IČO: 36 869 732, o návrhu: MATADOR Automotive Vráble, a.s., so sídlom Staničná 1045, 952 12 Vráble, IČO: 31
411 801, na pristúpenie do konkurzného konania,
rozhodol
Súd povoľuje vstup veriteľa: MATADOR Automotive Vráble, a.s., so sídlom Staničná 1045, 952 12 Vráble, IČO: 31
411 801 do konkurzného konania na majetok dlžníka: ECOMAT, s.r.o. v likvidácii so sídlom Panenská 24, 811 03
Bratislava, IČO: 36 800 988, vedeného pod č. k. 8K/53/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090750
Spisová značka: 6K/17/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Katarína Matejková, nar.
13.08.1984, bytom Pri Struhe 9460/40, 831 07 Bratislava,
rozhodol
I.
Súd z r u š u j e uznesenie Okresného súdu Bratislava I č.k. 6K/17/2012-295 zo dňa 06.09.2019 v
celom rozsahu.
II.
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: Katarína Matejková, nar. 13.08.1984, bytom Pri Struhe
9460/40, 831 07 Bratislava správcu: Consilior Insolvency k. s., so sídlom Radlinského 51, 811 07 Bratislava, zn.
správcu: S 1874.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné vo výroku I a II.
Okresný súd Bratislava I dňa 2.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090751
Spisová značka: 3K/61/2015
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
STRANY / ZÁSTUPCU NA POJEDNÁVANIE
spisovú značku: 3K/61/2015
(s poučením o procesných právach a povinnostiach)
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V právnej veci návrhu veriteľa na vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: JUDr. Peter Puškár, Kučišdorfská dolina č.
4, 902 01 Pezinok
nariaďuje pojednávanie
na deň 11.11. 2019 o 12:00 hod.
na Okresnom súde Bratislava 1, Záhradnícka 10, (pracovisko Medená 22), 812 44 Bratislava,
miestnosť č. dv.: 114 (1. poschodie).
na ktoré sa predvoláva:
Dlžník: JUDr. Peter Puškár, Kučišdorfská dolina č. 4, 902 01 Pezinok
Správca: Mgr. Ing. Róbert Havlát, Rudnayovo námestie 1, 811 04 Bratislava
Ak je strana zastúpená zástupcom na celé konanie, súd na pojednávanie spravidla predvolá len
zástupcu; stranu súd predvolá, ak je nevyhnutné vykonať jej výsluch. (§ 178 ods. 1 C.s.p.).
Na návrh môže súd nariadiť výsluch strany o tvrdených skutočnostiach, ktoré v konaní vyšli najavo, ak
ich nemožno preukázať inak; ustanovenie § 150 ods. 2 tým nie je dotknuté. Ak súd takto nariadi výsluch, strany sú
povinné ustanoviť sa na výsluch. O tom musia byť poučené. (§ 195 C.s.p.)
Súd môže výnimočne z dôvodov hospodárnosti strane uložiť, aby na otázky o tvrdených skutočnostiach
odpovedala písomne, ak možno predpokladať, že tento postup bude dostatočný; tým nie je dotknutá povinnosť
ustanoviť sa na výsluch. (§ 195 ods. 3 C.s.p.)
Ak sa predvolaný bez ospravedlnenia nedostaví na pojednávanie, výsluch alebo k znalcovi, môže ho
súd dať predviesť, ak ho o možnosti predvedenia poučil. O predvedení rozhodne súd uznesením, ktoré sa doručuje
pri predvedení. Trovy predvedenia uhrádza predvádzaný. (§ 101 ods. 1, ods. 3 C.s.p.)
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany
odročené len vtedy, ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a
zároveň od nich nemožno spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. ( § 183 ods. 1 CSP)
Od advokáta možno okrem dôvodov, ktoré nastali krátko pred pojednávaním a okrem prípadu, ak
advokát súdu preukáže, že strana, ktorú zastupuje, odôvodnene trvá na osobnom zastúpení týmto advokátom, vždy
spravodlivo žiadať, aby sa dal zastúpiť iným advokátom. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu.( § 183 ods. 2 CSP)
Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o ňom
dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať.( § 183 ods. 3
CSP)
Ak súd zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom
upovedomí stranu, ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť
telefónne číslo alebo elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie
pojednávania.( § 183 ods. 4 CSP)
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne
preukázané alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie
pojednávania nebude prihliadať.( § 184 ods. 2 CSP)
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á).
Toto predvolanie a svoj občiansky preukaz doneste so sebou
V Bratislave, dňa 03.10.2019
Katarína Bartalská

JUDr.
sudca

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

POUČENIE
Nepravdivé údaje sú trestné!
Ak budete žiadať náhradu straty na zárobku, dajte si potvrdiť zamestnávateľovi toto:
--------------------------------------------------------------------------POTVRDENIE ZAMESTNÁVATEĽA
Potvrdzujem, že predvolaný (á) ..................................................................................................................................
pracuje na našom pracovisku v ..................................................................................................................................
má hodinový zárobok (po zrážke poistného a dane z príjmov) .....................................€, resp. má mesačný zárobok, z
ktorého pripadá po zrážke dane z príjmov na jednu hodinu pracovného času ................. €.
a jeho (jej) pracovný čas v deň predvolania je od .......................... do .......................... hodín.
Ušlý zárobok za prácu sa mu (jej) zrazí z jeho (jej) mzdy
V..................................................... dňa ..................................................
Pečiatka:

Podpis:

Okresný súd Bratislava I dňa 4.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská,
K090752
Spisová značka: 4K/62/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci ITR SK s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava, IČO: 44 881 517, o
odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09
Bratislava, značka správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu ITR SK s.r.o., so sídlom Špitálska 25, 811 08 Bratislava,
IČO: 44 881 517.
Súd ukladá: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka
správcu S1433, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a
ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090753
Spisová značka: 6K/35/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Dominant Capital, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01
Bratislava, IČO: 36 701 459, o odvolaní správcu,
rozhodol

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súd o d v o l á v a: Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom kancelárie Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn.
správcu S 1508z funkcie správcu úpadcu: Dominant Capital, s.r.o., so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO:
36 701 459.
Súd ukladá: Mgr. Róbert Podhorský, so sídlom kancelárie Hraničná 12, 821 05 Bratislava, zn. správcu S 1508,
vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý
podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090754
Spisová značka: 8K/6/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977, Dunajská 519/26, 900 44
Tomášov, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Ing. Anett Pirohár, so sídlom Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, značka správcu
S1534 z funkcie správcu úpadcu: Mgr. Peter Livinský, nar. 03.11.1977, Dunajská 519/26, 900 44 Tomášov.
Súd ukladá: Ing. Anett Pirohár, so sídlom Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, značka správcu S1534, vykonávať
činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha
konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K090755
Spisová značka: 8K/7/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PHARMADENT, s.r.o., so sídlom
Špitálska 20, 811 01 Bratislava, IČO: 31 362 498, zast. Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o., so sídlom
Dunajská 2304/6, 811 08 Bratislava, IČO: 50 686 861, správcom ktorého je Mgr. Monika Martonová, Družstevná 2,
831 04 Bratislava, zn. správcu: S1325, o žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu pri speňažovaní majetku
úpadcu,
rozhodol
Súd pri výkone pôsobnosti veriteľského výboru ukladá správcovi: Mgr. Monika Martonová, Družstevná 2, 831 04
Bratislava, zn. správcu: S1325 záväzný pokyn na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ostatné body speňažovania sa uskutočnia za podmienok v zmysle žiadosti správcu zo dňa 28.08.2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca

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

5

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

K090756
Spisová značka: 4K/23/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu SK - ŤAŽIARIK s.r.o., so
sídlom Mierová 18, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 47 129 026, správcom ktorého je spoločnosť KASATKIN
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1812, o návrhu
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie
prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 41 245,66 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 4 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava,
IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090757
Spisová značka: 4K/28/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu FORMAT - PM, s.r.o., so
sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 616 605, správcom ktorého je JUDr. Ing. Tomáš Oravec,
so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1168, o návrhu veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu
pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 49 865,27 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 288-292, 316-318,324 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090758
Spisová značka: 1K/10/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka GEMERTERM, s.r.o., so
sídlom Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 579 485, správcom konkurznej podstaty ktorého je JUDr.
Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S 1168, o
návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku, takto
rozhodol
Súd zrušuje konkurz na majetok úpadcu GEMERTERM, s.r.o., so sídlom Daxnerova 3465, 979 01 Rimavská Sobota,
IČO: 31 579 485 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená
pohľadávka nebola
čo i len sčasti uspokojená. Odvolanie možno podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho
po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu Banská
Bystrica a to písomne v 2 vyhotoveniach.
V odvolaní musí byť uvedené ktorému súdu je určené, kto ho robí akej veci sa týka, čo sa ním sleduje, uvedenie
rozhodnutia proti ktorému smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, v čom sa napadnuté rozhodnutie
alebo postup súdu považuje za nesprávny, čoho sa odvolateľ domáha a musí byť podpísané a datované.
Odvolanie proti rozhodnutiu možno odôvodniť len tým, ak sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do
právomoci súdov, ak ten kto v konaní vystupoval ako účastník, nemal spôsobilosť byť účastníkom konania, ak
účastník konania nemal procesnú spôsobilosť a nebol riadne zastúpený, ak v tej istej veci sa už prv právoplatne
rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, ak sa nepodal návrh na začatie konania, hoci podľa zákona
bol potrebný, ak účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, ak rozhodoval vylúčený
sudca alebo bol súd nesprávne obsadený, ibaže namiesto samosudcu rozhodoval senát, ak súd prvého stupňa
nesprávne právne posúdil vec, a preto nevykonal ďalšie navrhované dôkazy, ak konanie má inú vadu, ktorá mohla
mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, ak súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože
nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, ak súd prvého stupňa dospel na
základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, ak doteraz zistený skutkový stav neobstojí,
pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené, ak rozhodnutie súdu prvého stupňa
vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090759
Spisová značka: 4K/12/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ProCredis, s.r.o., so sídlom
Nám. Š. Moyzesa 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 162 593, správcom ktorého je spoločnosť KRIVANKON, k.s.,
so sídlom kancelárie Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica, značka správcu S1704, o návrhu nadobúdateľa
pohľadávky Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005, na vstup
do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8
a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č. 2/215 vo výške 5 260,42 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 04.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090760
Spisová značka: 4OdK/867/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marta Oláhová, nar. 19. 09. 1950, trvale bytom:
Ružiná 50, 985 52 Divín, ktorého právne zastupuje Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota,
takto
rozhodol
Súd opravuje v uznesení číslo konania 4OdK/867/2019 zo dňa 05.09. 2019 dátum narodenia navrhovateľa, ktorý
správne znie:
"19.09. 1950"
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť je prípustné podať
sťažnosť v lehote 15 dní od doručenia sťažnosti v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Banská Bystrica.
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie uznesením spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť
dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení. V prípade
zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Matej Šáli, sudca
K090761
Spisová značka: 4R/8/2016
OZNAM
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 4R 8/2016 - 1193 zo dňa 12. 09. 2019 povolil vstup nového veriteľa
IFIS investičný fond, a.s., so sídlom Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO: 24316717004 do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa NOVA leasing, a.s., so sídlom Líbalova 2348/1, 14900 Praha 4 - Chodov, IČO:
24687332 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č.1246 vo výške 43 877,35 EUR a č.
1247 vo výške 853 807,57 Eur v konkurznom konaní úpadcu - ELTECO, a.s., so sídlom Sládkovičova 37/A, 974 05
Banská Bystrica, IČO: 17 321 719. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 10. 2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090762
Spisová značka: 2K/42/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Rastislav Magic, nar. 06. 10.
1974, bytom 974 01 Banská Bystrica, Komenského 6793/14D, správcom ktorého je Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom
kancelárie 29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 42/2016 - 112 zo dňa 10. 09. 2019 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090763
Spisová značka: 2K/9/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Poľnohospodárske družstvo
podielnikov Sklabiná "v konkurze", so sídlom 991 05 Sklabiná, IČO: 00 208 868, správcom konkurznej podstaty
ktorého je JUDr. Dušan Paulík, so sídlom kancelárie Kukučínova 18, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K
9/2006 - 451 zo dňa 11. 09. 2019 povolil vstup nového veriteľa - Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri
Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Stredoslovenská energetika, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008 (teraz
Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36 403 008).
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 10. 2019
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K090764
Spisová značka: 4K/79/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MILKO, s.r.o. "v likvidácii", so
sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358, správcom ktorého je spoločnosť LEGES
Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586, značka správcu
S1751, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG, so sídlom Alte
Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, identifikačné číslo: CHR-370.967.452, Švajčiarska konfederácia, zast. JUDr.
Ľubomírom Ivanom, Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, na vstup do konkurzného konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa MITTELEUROPA KREDIT & IMMOBILIEN AG, so sídlom Alte
Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, identifikačné číslo: CHR-370.967.452, Švajčiarska konfederácia do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa Oberbank Leasing s.r.o., so sídlom Prievozská 4, 821 09 Bratislava, IČO: 35
955 015 pri pohľadávkach vedených v konečnom zozname pohľadávok pod č.7/1/1 a 7/1/2 vo výške 317 759,45 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090765
Spisová značka: 4K/79/2016
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu MILKO, s.r.o.
"v likvidácii", so sídlom Stredné Plachtince 68, 991 24 Stredné Plachtince, IČO: 36 760 358, správcom ktorého je
spoločnosť LEGES Recovery k.s., so sídlom kancelárie Pod Urpínom 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 47 982 586,
značka správcu S1751, o návrhu veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1,
IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávky vo výške 22 807,91 Eur vedenej v konečnom zozname pohľadávok pod
poradovým číslom 11/1/1 -11/1/7 z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813
63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na nadobúdateľa pohľadávok Slovenská konsolidačná, a.s. so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod
pohľadávky priamo týka. Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia
v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu
v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 127 CSP.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom
rozsahu sa napáda,
v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090766
Spisová značka: 4OdK/737/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Júlia Kolačná, narodená 12.09. 1949, trvale
bytom Školská 881/22, 979 01 Rimavská Sobota, prechodne bytom Školská 20/14, 979 01 Rimavská Sobota,
zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária
v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok,
takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Júlia Kolačná, narodená 12.09. 1949, trvale bytom Školská 881/22,
979 01 Rimavská Sobota, prechodne bytom Školská 20/14, 979 01 Rimavská Sobota.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Ing. Tomáš Oravec, so sídlom kancelárie Cesta na
štadión 10, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1168.
IV.

V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
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Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
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alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090767
Spisová značka: 4OdK/940/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Katarína Gronová, narodená 09.11. 1979, trvale
bytom Belianska 5, 969 01 Banská Štiavnica, zastúpený - Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12,
810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, Kukučínova 763/13, 965 01 Žiar nad Hronom, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Katarína Gronová, narodená 09.11. 1979, trvale bytom Belianska 5,
969 01 Banská Štiavnica.
II.

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

III.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974
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01 Banská Bystrica, zn.: S1295.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
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určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
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g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090768
Spisová značka: 4OdK/941/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Renáta Gašparová, narodená 10.11. 1967,
trvale bytom Banský Studenec 22, 969 01 Banský Studenec, zastúpený - Centrum právnej pomoci so sídlom
Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, Kukučínova 763/13, 965 01
Žiar nad Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Renáta Gašparová, narodená 10.11. 1967, trvale bytom Banský
Studenec 22, 969 01 Banský Studenec.
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Konkurz uznáva za h l a v n é insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - Mgr. Zuzana Mikošková, so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, zn.: S1922.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
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e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
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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.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090769
Spisová značka: 4OdK/942/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka - Jaroslav Homola, narodený 04.05. 1967, trvale
bytom Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Homola, IČO: 43 518 931, s
miestom podnikania Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora, zastúpený - Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v Žiari nad Hronom, Kukučínova 763/13, 965 01 Žiar nad
Hronom, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
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V y h l a s u j e k o n k u r z na majetok dlžníka - Jaroslav Homola, narodený 04.05. 1967, trvale bytom Pitelová 8,
966 11 Trnavá Hora, podnikajúci pod obchodným menom Jaroslav Homola, IČO: 43 518 931, s miestom podnikania
Pitelová 8, 966 11 Trnavá Hora.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu - JUDr. Jaroslav Jakubčo, so sídlom kancelárie Mladých
budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, zn.: S1680.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky u správcu v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Súd u k l a d á s p r á v c o v i povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
V.
Súd z ba v u j e d l ž n í k a všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a ZKR) s
výnimkou pohľadávok vylúčených z uspokojenia (§ 166b ZKR) a nedotknutých pohľadávok (§ 166c ZKR) v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
S p r á v c a j e p o v i n n ý oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu paušálnej
odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VII.
S p r á v c a je p o v i n n ý každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu o
svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do
konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o
insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať
dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici, a to
písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Účastník konkurzného konania môže uplatniť námietku zaujatosti najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok. Na neskôr doručené námietky súd neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Námietku zaujatosti možno uplatniť voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer
k veci, k stranám, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené pochybnosti o jeho
nezaujatosti (§ 49 ods. 1 CSP).
Dôvodom na vylúčenie sudcu nie sú okolnosti, ktoré spočívajú v procesnom postupe sudcu a v jeho rozhodovacej
činnosti (§ 49 ods. 3 CSP).
V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje, dôvod, pre
ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a dôkazy na
preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na
podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
a)
pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b)
budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi,
ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c)
pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak
ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou (§ 166a ods. 1 ZKR).
Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
a)
príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva
vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva,
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b)
príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c)
pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d)
zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá
zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom,
f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o
určení splátkového kalendára.
Uvedená nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166b ZKR)
Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky
a)
pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s
výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b)
pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o
oddlžení,
c)
zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d)
pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním
vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
e)
pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
f)
pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g)
peňažný trest podľa Trestného zákona,
h)
nepeňažná pohľadávka.
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Oddlžením nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou (§ 166c ZKR).
Oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým kalendárom (§ 166a), bez
ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil
dlhov (§ 166e ods. 2 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka.
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
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neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (§166g ZKR).
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR).
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku,
že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane. Zabezpečený
veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu
splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca
bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty
a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090770
Spisová značka: 1R/9/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu
Partizánska cesta 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 00 693 316, o návrhu správcu, takto

COIMEX, a.s., so sídlom
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rozhodol
O d v o l á v a JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica,
S 1293, z funkcie správcu konkurznej podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K090771
Spisová značka: 5K/3/2018
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/3/2018-238 zo dňa 12. 09. 2019 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 2.235,92 Eur, zapísaných v zozname prihlásených
pohľadávok pod poradovým číslom 40 a 41 v konkurznom konaní úpadcu Slovenská lesnícka a obchodná
spoločnosť, akciová spoločnosť, IČO: 36 549 533, so sídlom Partizánska cesta 94, 974 01 Banská Bystrica.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 10. 2019.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K090772
Spisová značka: 5OdK/905/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Sidónia Sitarčíková, nar. 23. 01. 1969, trvale
bytom Krátka 1805/8, 977 03 Brezno, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka: Sidónia Sitarčíková, nar. 23. 01. 1969, trvale bytom Krátka
1805/8, 977 03 Brezno.
II.

Konkurz uznáva za hlavné insolvenčné konanie.

III.
U s t a n o v u j e správcu: Ing. Marián Holúbek so sídlom Cikkerova 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO:
43 099 572, značka správcu S1253.
IV.
V y z ý v a veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu. Spôsob prihlasovania pohľadávok a
lehota na ich prihlásenie je uvedená v poučení tohto rozhodnutia.
V.
O d d l ž u j e 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.
VI.
U k l a d á správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované
sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
U k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu číslo účtu na poukázanie preddavku na úhradu
paušálnej odmeny správcu, a to do 5 dní od vyhlásenia konkurzu.
VIII.
U k l a d á správcovi povinnosť každých 90 dní od vyhlásenia konkurzu predložiť súdu podrobnú správu
o svojej činnosti, najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho
do konkurznej podstaty dlžníka.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto
uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici. Ak bolo
vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy
(§ 362 CSP).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a
ods. 3 ZKR). Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý mal vec prejednať a rozhodnúť z
dôvodov podľa § 49 ods. 1 CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Vzory tlačív na podávanie prihlášok sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia ZKR a sú zverejnené aj na webovom sídle MS SR (www.justice.gov.sk
<http://www.justice.gov.sk>). Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami § 167l, § 29 a § 30 ZKR, sa
neprihliada.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uspokojované v konkurze (§166a ods. 1 ZKR). V konkurze možno
prihláškou uplatniť aj nedotknuté pohľadávky podľa § 166c ods. 1 ZKR. Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez
ohľadu na to, či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané
výkonom rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c ods. 1)
majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), sú v konkurze uspokojované tieto
pohľadávky
a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana
pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
V zmysle § 166b ods. 1 ZKR, sú pohľadávkami vylúčenými z uspokojovania
a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre
pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu,
c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo
uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom,
e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára.
V zmysle § 166c ods. 1 ZKR, sú oddlžením nedotknuté tieto pohľadávky
a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou
dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne
upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie
§ 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
d) pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
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f) pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
g) peňažný trest podľa Trestného zákona,
h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 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. 3 ZKR, ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak
konanie zastaví.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.

Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
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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.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K090773
Spisová značka: 3K/1/2017
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 3K/1/2017 - 234 zo dňa 12. 09. 2019 potvrdil prevod pohľadávok z
pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava na
nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, v
rozsahu postúpených pohľadávok v celkovej výške 9.465,77 Eur zapísaných v zozname prihlásených pohľadávok
pod poradovým číslom 3 - 12 v konkurznom konaní úpadcu - MB gastro, s.r.o., IČO: 45 455 325, so sídlom Horná 25,
974 01 Banská Bystrica. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 10. 2019.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K090774
Spisová značka: 5K/1/2018
Okresný súd Banská Bystrica Uznesením č. k. 5K/1/2018-1185 zo dňa 11. 09. 2019 povolil vstup nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, do konkurzného
konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 4.836,49 Eur, zapísaných v zozname prihlásených
pohľadávok pod poradovým číslom 17/1 - 30/14 v konkurznom konaní úpadcu J. F. K. s.r.o., IČO: 31 717 047, so
sídlom Haburská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 10.
2019.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 07.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K090775
Spisová značka: 32K/32/2016
32K/32/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: GALAFRUIT & CO, s.r.o., so sídlom: Malá
Tŕňa 202, 076 82 Malá Tŕňa, IČO: 36 171 999 uznesením zo dňa 12.04.2019 č.k. 32K/32/2016-481 potvrdil prevod
pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná č. 1, 041 90
Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), IČO: 42 499 500 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu
pod č. 23/1 - 23/25 v celkovej výške 540,40 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

26

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2019.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K090776
Spisová značka: 30K/32/2013
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOPS s.r.o., Gustáva Hermana
7/223, 054 01 Levoča, IČO: 46 211 888 o návrhu správcu podstaty: Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, zn. správcu: 1683, na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: DOPS s.r.o., Gustáva Hermana 7/223, 054 01
Levoča, IČO: 46 211 888 pre nedostatok majetku.
II.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty : Mgr. Štefan Jakab, so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 7, 040
01 Košice, zn. správcu: 1683 náhradu výdavkov správcu podstaty.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) cestou tunajšieho súdu na Krajský súd v Košiciach.
V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 ods. 1 CSP) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha (§ 363 CSP).
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 4.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K090777
Spisová značka: 31K/9/2018
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OLYMP - Levice, s.r.o., IČO: 34 096
221, so sídlom Ku Bratke 5, 934 01 Levice, ktorého správcom je: Prvý správcovský dom, k.s., Farská 33, 949 01
Nitra, uznesením č.k. 31K/9/2018 - 556 zo dňa 04.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok v sume 188 550,26 eur
pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019.
Okresný súd Nitra dňa 4.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
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K090778
Spisová značka: 31K/35/2017
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o., IČO:
46 705 520, so sídlom Ul. hlavná 2, 946 57 Svätý Peter, ktorého správcom je Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom
kancelárie Podzámska 32, 840 02 Nové Zámky, uznesením č.k. 31K/35/2017 - 566 zo dňa 06.09.2019 potvrdil
prevod pohľadávok v sume 2 283,91 eur pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807
484, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776
005, so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2019.
Okresný súd Nitra dňa 4.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K090779
Spisová značka: 30OdK/209/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Štefan Bolyo, nar. 04.02.1969, bytom 945 01 Komárno, t.č.
Vozová 8/4, 945 01 Komárno, 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 Bolyo, nar. 04.02.1969, bytom 945 01 Komárno.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Mgr. Viliam Kolenčík so sídlom kancelárie: Hornozoborská 1644/101, 949 01
Nitra, zn. správcu: S1841.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019 vedený pod položkou registra D14 1552/2019, na číslo účtu oznámené súdu bezodkladne správcom a upravuje učtáreň Okresného súdu Nitra, aby
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

28

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

preddavok správcovi vyplatila po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
IX.
Poučuje účastníkov konkurzného konania, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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
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.
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 7.10.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudkyňa
K090780
Spisová značka: 30OdK/210/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Henrieta Birkus, nar. 02.07.1972, bytom Mužla 371, 943 52
Mužla, 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: Henrieta Birkus, nar. 02.07.1972, Mužla 371, 943 52 Mužla.

II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Ustanovuje správcu Insolvency Management Group k.s. so sídlom kancelárie: Géňa 56, 934 05
Levice, IČO: 51 067 820, zn. správcu: S1862.
IV.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby si svoje pohľadávky prihlásili v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu v jednom rovnopise u správcu. Veritelia môžu doručiť správcovi prihlášku aj neskôr, vtedy
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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však nemôžu vykonávať hlasovacie právo. 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. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a
reštrukturalizácii. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a § 31 zákona č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa použijú primerane. K prihláške pohľadávky je potrebné
pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Na prihlášky, ktoré nebudú podané v súlade s ustanoveniami
§ 167l a vyššie uvedenými ustanoveniami § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov sa v tomto konkurze neprihliadne. Lehota na prihlásenie pohľadávok do konkurzu
začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
V.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v
rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo
v inom členskom štáte ako v Slovenskej republike vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia
členských štátov, spôsobom podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi povinnosť do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od
uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o
zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty
dlžníka.
VIII.
Poukazuje správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,00 eur, zložený
Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Nitra dňa 01.10.2019 vedený pod položkou registra D14 1550/2019, 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, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
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 uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je
oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a
to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
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.
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

31

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví.
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a)
v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s
prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b)
v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ
neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na drobných
veriteľov sa neprihliada,
c)
v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu,
d)
bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať,
e)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f)
v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na
okolnosti musel vedieť,
g)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa
spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h)
zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa
alebo zvýhodniť niektorého veriteľa,
i)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom
dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
V poučení uznesenia o vyhlásení konkurzu alebo v poučení uznesenia o určení splátkového kalendára súd uvedie
znenia zákonných ustanovení, ktoré upravujú poctivý zámer a zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer.
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.
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Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.10.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K090781
Spisová značka: 30K/10/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom:
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č.
24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451, takto
rozhodol
I.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa do 20 dní odo dňa doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu k tomuto
návrhu vyjadril a osvedčil svoju platobnú schopnosť; najmä aby predložil:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní;
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania;
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu;
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
II.
Súd poučuje dlžníka, že ak neosvedčí svoju platobnú schopnosť, vyhlási na jeho majetok konkurz.
III.
Súd poučuje dlžníka, že ak nesplní povinnosť uloženú mu zákonom, ktorý upravuje konkurzné konanie,
uvedie nepravdivé údaje v zozname aktív a pasív, zatají vec patriacu do konkurznej podstaty, znemožní, aby sa vec
patriaca do konkurznej podstaty zapísala a odhadla, nevydá vec patriacu do konkurznej podstaty, alebo zadrží,
sfalšuje alebo zničí zaznamenané informácie o majetku alebo finančných aktivitách dlžníka, dopustí sa tým trestného
činu marenia konkurzného alebo vyrovnacieho konania podľa § 242 a § 243 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“).
IV.
Súd vyzýva dlžníka, aby sa v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia vyjadril, či súhlasí, aby
súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania.
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 4.10.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K090782
Spisová značka: 31K/3/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EKOPLASTIKA SLOVAKIA spol. s.r.o.,
IČO: 34 131 931, so sídlom Farská 44, 949 01 Nitra, ktorého správcom je: JUDr. Miroslav Belica, adresa kancelárie
Štefánikova trieda 9, 949 01 Nitra, uznesením č.k. 31K/3/2015 - 390 zo dňa 05.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok v
sume 21 135,40 eur pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 28.09.2019.
Okresný súd Nitra dňa 4.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
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K090783
Spisová značka: 30K/10/2019
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 30K/10/2019
PREDVOLANIE NA POJEDNÁVANIE
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom:
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č.
24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451
Vás predvolávame na pojednávanie na deň 12.11.2019, o 08.00 hod.
na Okresný súd Nitra, ul. Štúrova č. 9, 949 68 Nitra, v miestnosti č. dv.: 22 posch.: prízemie
Súd považuje za potrebné Vás v tomto konaní vypočuť.
Dostavte sa preto v určený čas na pojednávanie. Ak sa bez ospravedlnenia nedostavíte, môže Vás súd dať predviesť
a uložiť Vám, aby ste uhradili trovy predvedenia [§ 101 zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len
„CSP“)].
Prineste si na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú doposiaľ v prvopise na súde.
Ak sa na pojednávanie vo veci riadne a včas predvolaný nedostavíte, a svoju neprítomnosť včas a vážnymi
okolnosťami neospravedlníte, na návrh druhej strany rozhodne súd o žalobe rozsudkom pre zmeškanie (§ 274 a §
278 CSP).
Ak sa dáte zastupovať, je potrebné, aby zástupca predložil plnomocenstvo už na prvom pojednávaní.
Pojednávanie sa môže odročiť len z dôležitých dôvodov. Pojednávanie môže byť na návrh strany odročené len vtedy,
ak sa strana alebo jej zástupca z dôležitých dôvodov nemôže dostaviť na pojednávanie a zároveň od nich nemožno
spravodlivo žiadať, aby sa na pojednávaní nechali zastúpiť. Od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na
ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého
zdravotného stavu. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, oznámi súdu dôvod bezodkladne po tom, čo sa o
ňom dozvedela alebo mohla dozvedieť, alebo ho s prihliadnutím na všetky okolnosti mohla predpokladať. Ak súd
zistí, že stranou uvedený dôvod na odročenie pojednávania nie je dôležitý, bezodkladne o tom upovedomí stranu,
ktorá odročenie navrhla. Strana, ktorá navrhuje odročenie pojednávania, je povinná uviesť telefónne číslo alebo
elektronickú adresu, na ktorú ju možno upovedomiť o rozhodnutí súdu o jej návrhu na odročenie pojednávania (§ 183
CSP).
Ak došlo k odročeniu pojednávania z dôvodov uvedených stranou a tieto dôvody neboli súdu následne preukázané
alebo ich nemožno považovať za dôležité, súd môže rozhodnúť, že na ďalšie návrhy o odročenie pojednávania
nebude prihliadať (§ 184 ods. 2 CSP).
Prineste si so sebou toto predvolanie a svoj občiansky preukaz!
Okresný súd Nitra dňa 4.10.2019
JUDr. Marek Olekšák,
K090784
Spisová značka: 30K/10/2019
Spisová značka: 30K/10/2019
Upovedomenie o určenom termíne pojednávania
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Slovenská republika, Daňový úrad Nitra, so sídlom:
Damborského 5, 949 01 Nitra, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka: KOVTRANS s.r.o. so sídlom: Kovarce č.
24, 956 15 Kovarce, IČO: 44 936 451
Vás predvoláva na pojednávanie
súd nariadil pojednávanie
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hod.

na podpísanom súde v miestnosti č. dv.22/ prízemie
O určenom termíne pojednávania súd upovedomuje veriteľa:
- Daňový úrad Nitra
- Slovenská konsolidačná, a. s. (IČO: 35 776 005)

Okresný súd Nitra dňa 4.10.2019
JUDr. Marek Olekšák,
K090785
Spisová značka: 29K/1/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Qualitech, s.r.o. ,, v konkurze", so
sídlom Kláštorská 103, 949 01 Nitra, IČO: 44 954 476, ktorého správcom je Mgr. Peter Forgáč, so sídlom kancelárie
Zámocká 14, 811 01 Bratislava, o určení paušálnej odmeny odvolaného správcu
rozhodol
I.
P r i z n á v a odvolanému správcovi JUDr. Marián Dobiš, sídlo kancelárie Sládkovičova 1, 949 01
Nitra, paušálnu odmenu v sume 2.760,-- eur.
II.
U p r a v u j e učtáreň Okresného súdu Nitra vyplatiť na účet odvolaného správcu JUDr. Marián Dobiš,
sídlo kancelárie Sládkovičova 1, 949 01 Nitra časť paušálnej odmeny v sume 1 500,00 eura zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu evidovaného pod položkou denníka D19 - 1/2019 do 3 dní po
právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť len proti dôvodom uznesenia nie je prípustná.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané. Sťažnosť sa podáva v lehote 15 dní od
doručenia uznesenia na súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal (Okresný súd Nitra).
V sťažnosti sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému uzneseniu smeruje, v čom sa postup
alebo uznesenie súdu považuje za nesprávne a čoho sa sťažovateľ domáha. Rozsah, v akom sa uznesenie napáda,
môže sťažovateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie sťažnosti. V sťažnosti možno uvádzať nové skutočnosti a
dôkazy, ak je to so zreteľom na povahu a okolnosti sporu možné a účelné.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 7.10.2019
Mgr. Ing. Lucia Sekerová, vyšší súdny úradník
K090786
Spisová značka: 2K/46/2016
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: EXCENTRUM Prešov s.r.o. v
likvidácií, so sídlom Budovateľská 34, 080 01 Prešov, IČO: 31 724 744, správcom ktorého je: JUDr. Jozef Beňo PhD.,
so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: JUDr. Jozef Beňo PhD., so sídlom kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad z jeho
funkcie.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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Okresný súd Prešov dňa 7.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090787
Spisová značka: 2K/1/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Ondrej Čabala, nar.
05.06.1973, bytom 067 34 Nižná Jablonka 9, správcom ktorého je: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad, o návrhu správcu na jeho odvolanie, takto
rozhodol
o d v o l á v a správcu: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, so sídlom kancelárie Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad z
funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Prešov dňa 7.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090788
Spisová značka: 2K/6/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DaK - stav., s.r.o., so sídlom Jána
Kostru 6348/49, Ľubotice 080 06, IČO: 36 484 342, právne zastúpený: Hudzík & Partners s.r.o., so sídlom
Mnoheľova 830/15, Poprad 058 01, IČO:47 251 654, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20A/ 080 06 Prešov, o návrhu správcu na uznanie
konkurzu za malý, takto
rozhodol
uznáva konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: DaK - stav., s.r.o., so sídlom Jána Kostru 6348/49, Ľubotice 080 06,
IČO: 36 484 342 za malý.
Poučenie:

Okresný súd Prešov dňa 7.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090789
Spisová značka: 2NcKR/8/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959, bytom
Smilno 206, 086 33 Zborov, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
dlžníka: Miroslav Petruš, nar. 27.05.1959, bytom Smilno 206, 086 33 Zborov o d d l ž u j e.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom (§ 166f ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú
tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú (§ 166f ods. 2 ZKR).
Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví (§ 166f
ods. 3 ZKR).
Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v
ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia
skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia (§ 166f ods. 4 ZKR).
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka (§ 166f
ods. 5 ZKR).
Súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára (§ 166f ods. 6 ZKR).
Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu riešiť
svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú súčinnosť,
vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie nepatrného
dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne veriteľom na
uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa do spoločnosti
opätovne zaradil (§ 166g ods. 1 ZKR).
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov (§ 166g ods. 2 ZKR).
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti (§ 166g ods. 3 ZKR).
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti (§ 166g ods. 4 ZKR).
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma (§ 166g ods. 5 ZKR).
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Okresný súd Prešov dňa 7.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K090790
Spisová značka: 5OdK/759/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Vincent Ščerba, nar. 06.02.1970, trvale bytom Pod
Kaštieľom 113/26, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice 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: Vincent Ščerba, nar. 06.02.1970, trvale bytom Pod Kaštieľom
113/26, 086 41 Raslavice - Nižné Raslavice,
II.
Matejovce,

ustanovuje správcu: JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad -

III.
vyzýva veriteľov dlžníka, aby prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate,
prihlásili v základnej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise u správcu. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“/). Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na prihlášku
neprihliada. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť
ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s
vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia ZKR,
IV.
oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia,
V.
začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VI.
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (prepracované znenie),
VII.
u k l a d á správcovi do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka,
VIII.
u k l a d á správcovi povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v Obchodnom
vestníku, že konkurz končí.
IX.
u k l a d á správcovi povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
u k l a d á učtárni tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia poukázala na účet správcu:
JUDr. Ing. Anna Žoldošová, so sídlom kancelárie Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce preddavok na úhradu
paušálnej odmeny správcu vo výške 500,- EUR zložený na účet tunajšieho súdu pod D14 Preddavky v súdnom
konaní (zálohy) položka 1627/2019.
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
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inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona zverejňujú v
Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich zverejnení v
Obchodnom vestníku. ( § 199 ods. 9 ZKR ).
Podľa § 52 Civilného sporového poriadku (ďalej len CSP) účastník má právo uplatniť námietku zaujatosti z dôvodov
podľa § 49 CSP najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky doručené neskôr súd
neprihliada (§ 197 ods. 6 ZKR).
Podľa § 166f ods. 1 až 6 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení
poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd
rozsudkom. Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na
zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným
veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Ak navrhovateľ na tom trvá, súd v prípade
smrti dlžníka pokračuje v konaní s dedičmi, inak konanie zastaví. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči
všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná
vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Súd,
ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
Podľa § 166g ods.1 - 6 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak
a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím
na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada,
b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil
svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada,
c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol
dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu,
d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že
svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom,
h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni; tohto
dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa,
k) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého
preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci,
l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
Súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v minulosti mal alebo stále má
významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci zamestnanec alebo pôsobí
alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý dosiahol iba základné vzdelanie,
je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie
alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer. V konkurznom
konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka neskúma.
Okresný súd Prešov dňa 7.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090791
Spisová značka: 5K/9/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci začatého konkurzného konania voči dlžníkovi: STANLI s.r.o., so sídlom
Družstevná 1469/2, 060 01 Humenné, IČO: 45 699 747, právne zast.: JUDr. Tatiana Andrejcová, advokát, Laborecká
1896/58, 066 01 Humenné, o návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy, takto
rozhodol
Predlžuje predbežnému správcovi lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Prešov dňa 4.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090792
Spisová značka: 5K/16/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Pápay Technology
s. r. o., so sídlom Ševčenkova
1043/22, 851 01 Bratislava, IČO: 45 233 811, právne zast.: JUDr. Ľuboš Jurčo, advokát, Pribinova 25, 811 09
Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: TATRAGRATE s. r. o., so sídlom Širiava 460/25,
094 31 Hanušovce nad Topľou, IČO: 45 399 841, takto
rozhodol
začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: TATRAGRATE s. r. o., so sídlom Širiava 460/25, 094 31 Hanušovce nad
Topľou, IČO: 45 399 841.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Podľa § 14 ods. 3 a 4 ZKR, o začatí konkurzného konania súd vydá uznesenie, ktoré bezodkladne zverejní v
Obchodnom vestníku; zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie
konkurzného konania bráni tomu, aby sa na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie. Ak počas
konkurzného konania dôjde súdu ďalší návrh na vyhlásenie konkurzu týkajúci sa toho istého dlžníka, súd o ňom
rozhodne, ako by šlo o návrh na pristúpenie do konkurzného konania.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. ( § 199 ZKR)
Začatie konkurzného konania má tieto účinky (§ 14 ods. 5 ZKR):
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke5) alebo v pobočke zahraničnej banky, 6) štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere7) alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu, 8)
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

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

40

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Okresný súd Prešov dňa 7.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K090793
Spisová značka: 38NcKR/15/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Ing. Tomáš Smejkal, nar. 9.11.1978, bytom
Jilemnického 7053/3, Trenčín, o návrhu dlžníka na oddlženie, takto
rozhodol
Súd návrh dlžníka Ing. Tomáš Smejkal, nar. 9.11.1978, bytom Jilemnického 7053/3, Trenčín, na oddlženie z a m i e
ta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia cestou tunajšieho
súdu na Krajský súd v Bratislave v dvoch rovnopisoch (§ 357 písm. m/ CSP). V odvolaní sa popri všeobecných
náležitostiach podania (t.j. ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis, spisová
značka) 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). Odvolanie možno
odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Za deň doručenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania plynie od zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom
ako zverejnením v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Trenčín dňa 7.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090794
Spisová značka: 38R/3/2018
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť ADEST, a.s. v
konkurze so sídlom 956 36 Rybany 2, Slovenská republika, IČO 34 112 961, ktorého správcom je JUDr. Barbora
Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792, o návrhu správcu na
určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Správcovi JUDr. Barbora Koncová so sídlom kancelárie Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín, značka správcu S1792
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090795
Spisová značka: 38K/37/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Martin Divéky, nar.
28.9.1973, bytom Gorkého 218/35, Prievidza, uznaného za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť
Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske, IČO 47236329, značka správcu
S157, o návrhu obchodnej spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o. so sídlom Československej
armády 954/7, 500 03 Hradec Králové, IČ 24 785 199, pr. zast. ŠMÍDA advokátní kancelář s.r.o. so sídlom Eliščino
nábreží 280/23, 500 03 Hradec Králové, IČ 04 354 400, na vstup do konania takto
rozhodol
Návrh obchodnej spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika s. r. o. so sídlom Československej armády 954/7,
500 03 Hradec Králové, IČ 24 785 199 na vstup do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Slovenská
sporiteľňa, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO 00 151 653 sa z a m i e t a .
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 7.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K090796
Spisová značka: 23K/18/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: OneStep a.s., IČO 36654388,
Dedinský rad 240/17, 929 01 Malé Dvorníky, správcom ktorého je JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie:
Kováčska 23, Šamorín, o návrhu nadobúdateľa pohľadávky: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska č.
21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok v konkurznom konaní, takto
rozhodol
Súd p o t v r d z u j e p r e v o d pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005,
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 14.126,77 Eur vedené v zozname pohľadávok
pod. č. 11-29.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, a to do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na súde, proti rozhodnutiu ktorého smeruje.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania je spojený so zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku.
Z odvolania musí byť zjavné ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, musí byť
podpísané a datované. Odvolanie treba predložiť súdu s potrebným počtom rovnopisov a prílohami tak, aby jeden
rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis ak je potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný
počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy.
V odvolaní sa má ďalej uviesť proti ktorému rozhodnutie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 1.10.2019
JUDr. Vincent Szabó, s u d c a
K090797
Spisová značka: 1OdK/102/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Milan Jančo, nar. 23.04.1969, trvale
bytom Korzo 8434/29, 010 15 Žilina, do 18.03.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Milan Jančo, s miestom
podnikania Korzo 8434/29, 010 15 Žilina, IČO: 44 959 893, 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. Tomáš Pobijak, so sídlom kancelárie Svätej Anny 1, 034 01
Ružomberok, IČO: 52 644 511.
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. Tomáš Pobijak, so sídlom kancelárie Svätej
Anny 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 52 644 511.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 7.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K090798
Spisová značka: 1OdK/219/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michaela Recková, nar. 05.10.1977,
trvale bytom Rázusova 4212/1, 036 01 Martin - Košúty, podnikajúceho pod obchodným menom Michaela Recková, s
miestom podnikania Rázusova 4212/1, 036 01 Martin, IČO: 37 336 339, 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. Veronika Radová, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026
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01 Dolný Kubín, IČO: 52 709 183.
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. Veronika Radová, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52 709 183.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 7.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K090799
Spisová značka: 1OdK/229/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ján Feranec, nar. 17.01.1961, trvale
bytom Sucháčkova 4414/12, 036 01 Martin, podnikajúceho pod obchodným menom Ján Feranec, s miestom
podnikania Sucháčkova 4414/12, 036 01 Martin, IČO: 43 463 771, 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. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na Bystričku 796/9, 036 01
Martin, IČO: 40 302 016.
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. Jana Kovačková, so sídlom kancelárie Na
Bystričku 796/9, 036 01 Martin, IČO: 40 302 016.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
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uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.
Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K090800
Spisová značka: 1OdK/271/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Michal Myšiak, nar. 21.10.1982, trvale
bytom Partizánska 973/45, 015 01 Rajec, 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. Marína Gallová, so sídlom kancelárie Jilemnického 30, 036 01
Martin, IČO: 42 214 297.
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. Marína Gallová, so sídlom kancelárie
Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42 214 297.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 7.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K090801
Spisová značka: 2OdK/189/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Ľubica Burdiliaková, nar. 31.03.1975,
trvale bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie M. R. Štefánika 19, 038 61 Vrútky, 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. Veronika Radová, so sídlom kancelárie Radlinského 1729, 026
01 Dolný Kubín, IČO: 52 709 183.
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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. Veronika Radová, so sídlom kancelárie
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 52 709 183.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
VI.
Súd zaväzuje odvolaného správcu, aby poukázal preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti v sume 250 eur na účet ustanoveného správcu v
lehote 15 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.
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 7.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K090802
Spisová značka: 3K/27/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PaP AUTO, s.r.o. "v likvidácii", Čsl.
armády 8, 036 01 Martin, IČO: 36 438 405 uznesením 3K/27/2014-152 zo dňa 9.9. 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 1.505,77 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 30 až 36 na
veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35 776 005. Uznesenie
nadobudlo právoplatnosť 3.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K090803
Spisová značka: 3K/1/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: STAVOUNIVERZÁL, s.r.o., so sídlom
Cesta do Rudiny 2262, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 380 458 uznesením 3K/1/2014-455 zo dňa 10.9. 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 14.972,37 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 55 až 56 na veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO: 35
776 005.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 4.10. 2019.
Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K090804
Spisová značka: 3OdK/100/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Zdenko Pecko, nar.: 16.09.1984, trvale
bytom Nitrianska 1593/2, 010 08 Žilina, do 10.02.2018 podnikajúci pod obchodným menom Zdenko Pecko - Tino, s
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miestom podnikania Nitrianska 1593/2, 010 08 Žilina, IČO: 46 262 342, 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. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie Uhoľná 9, 010 01 Žilina,
IČO: 37 908 952.
III.
Odvolaný správca je povinný poskytnúť ustanovenému správcovi potrebnú súčinnosť tak, aby sa tento
mohol riadne ujať výkonu svojej funkcie a odovzdať mu správcovský spis.
IV.
Upozorňuje veriteľov dlžníka, aby svoje pohľadávky odo dňa zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku prihlasovali u novoustanoveného správcu: JUDr. Mária Cabadajová, so sídlom kancelárie
Uhoľná 9, 010 01 Žilina, IČO: 37 908 952.
V.
Ustanovený správca je povinný do 60 dní od právoplatnosti tohto uznesenia a následne vždy v lehote
15 dní od uplynutia ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu,
najmä o zisťovaní majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej
podstaty dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné /§ 198 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z./. Za deň doručenia tohto
uznesenia sa považuje nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na iné spôsoby
doručenia.

Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
JUDr. Jaroslav Macek, sudca
K090805
Spisová značka: 4K/25/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ELEKTRONIK RENTAL SYSTEM,
s.r.o., so sídlom Priehradka 4, 036 01 Martin, IČO: 45 435 251uznesením 4K/25/2013-261 zo dňa 6.9. 2019 potvrdil
prevod pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807
484, v celkovej výške 15.458,75 eur, ktoré sú v konečnom zozname pohľadávok vedené pod číslom 42 až 53, 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 7.10.2019
Mgr. Zuzana Makovníková, vyšší súdny úradník
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K090806
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMARTCALL SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 631 879
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2019 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Notification to foreign creditors According to the Council Regulation No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as
the trustee of the debtor’s property, I would like to inform you that with the Judgment of the District Court in
Bratislav I, dated of 20th of September 2019, No. 8K/38/2019, which was published in the Official Commercial
Journal No. 189/2019 on 1st of October 2019 opened insolvency proceedings on the property of a Debtor –
SMART CALL SK s.r.o., Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, Slovak republic, IČO: 46 631 879, právne
zastúpený AGM partners s.r.o. so sídlom Hlavné nám. 3, 811 01 Bratislava, Slovak Republic.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (here in after only „the BRA“) the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy to the Okresný súd Bratislava I (District Court Bratislava I), Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava, Slovak
Republic, to the No. 8K/38/2019 and also to the trustee Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, Pribišova 31, 841 05 Bratislava,
Slovak Republic. Applications that will not be delivered in time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors will not be able to exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors
with claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the liquidator, otherwise security rights lapse.
Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or creditors, who have
a claim against another person as debtor, if this claim is secured with security right applicable to the estate of
debtor, lodge their claims in the same way. The application has to be filled in a special registration form and fulfill
the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and
application will be ignored. The creditor must fulfill in the application of his claim the 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 bankruptcy general estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. Creditors with claims secured with securities also fill in the application form which has to
provide information about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied
and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims
depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way and they also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of claim in the application form
shall be divided into principal and interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the
EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim sill be determined by liquidator
according to the reference exchange rate set and published on the day of the opening of insolvency proceedings
by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference
exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim
will be determined by liquidator with professional diligence. Documents containing the information provided in the
application of the claim have to be enclosed to the application form of the claim. In case that a non – financial
claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added, otherwise these claims will not
be considered as claims in bankruptcy and application will be ignored. A creditor who is the accounting entity shall
state a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the
claim or reasons why the claim is not covered in accountancy. In case the creditor does not have a seat or an
address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal. Application form, which was delivered to liquidator or District court cannot be corrected or
amended. This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
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trustee

Výzva na prihlásenie pohľadávky V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca
úpadcu oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 20.09.2019, č.k. 8K/38/2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č.189/2019 zo dňa 01.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka
SMART CALL SK s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 46 631 879, právne zastúpený
AGM partners s.r.o. so sídlom Hlavné nám. 3, 811 01 Bratislava. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácií (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca, Pribišova 31, 841 05
Bratislava, Slovenská republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 812 44
Bratislava, Slovenská republika, sp. zn.: 8K/38/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak
ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie
právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť
podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada.
Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko, alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a
podpis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v
prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v
eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka
uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska
neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký
posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý je účtovnou
jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvod,
prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo
sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo
sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú
písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá
sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným
veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K090807
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SMARTCALL SK s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského nábrežie 5 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 631 879
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
Sídlo správcu:
Pribišova 31, 841 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/38/2019 S1662
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/38/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, so sídlom kancelárie: Pribišova 31, 841 05, Bratislava, správca dlžníka SMART CALL SK
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s.r.o., so sídlom Vajanského nábrežie 5, 811 02 Bratislava, IČO: 46 631 879, právne zastúpený AGM partners
s.r.o. so sídlom Hlavné nám. 3, 811 01 Bratislava, oznamuje
veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadnuť do konkurzného spisu
v kancelárii správcu na adrese: Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca, Pribišova 31, 841 05
Bratislava
počas stránkových dní pondelok až piatok od 7.00 hod. do 10.00 hod. a od 11.30 hod. do 14.30 hod.
Žiadosť o nahliadnutie do spisu možno podať písomne na adrese správcu, na tel. 0907168479, alebo
email:
spravca.calfa@gmail.com.

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca

K090808
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Slováčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 557/33C, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.7.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK376/2019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/376/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Katarína Slováčková, nar. 16.7.1961, bytom Obchodná
557/33C, 811 06 Bratislava. Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I, 8OdK376/2019, zo dňa
23.8.2019, zverejnené v OV 187/2019, zo dňa 27.9.2019, týmto oznamuje úradné hodiny pre nahliadanie do
správcovského spisu, ktoré sú pondelok až piatok od 7.00h do 13.00h, v sídle kancelárie správcu.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca

K090809
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Slováčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obchodná 557/33C, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.7.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Vaňo
Sídlo správcu:
Záhumenská 23, 841 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK376/2019S289
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/376/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Katarína Slováčková, nar. 16.7.1961, bytom Obchodná
557/33C, 811 06 Bratislava. Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I, 8OdK376/2019, zo dňa
23.8.2019, zverejnené v OV 187/2019, zo dňa 27.9.2019, týmto oznamuje veriteľom, podľa § 32 ods.7 písm. b/
ZKR, ktorí uplatnia právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, v súlade s § 32 ods. 2 ZKR, že preddavok,
podľa § 32 ods. 17 ZKR, sú povinný zložiť na účet v peňažnom ústave, CSOB a.s., IBAN SK30 7500 0000 0009
0206 9533, s variabilným číslom 83762019.
JUDr. Tomáš Vaňo, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090810
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anton Kratochvíl
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kozia 601 / 9, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/356/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/356/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty:
1.

Typ súpisovej zložky majetku: STAVBA – Budova pre šport a rekreačné účely

Popis: Stavba – Budova pre šport a rekreačné účely (rekreačná chata)
Súpisné číslo stavby – 1268
Okres: Bratislava IV
Obec: BA-m.č. Devín
Katastrálne územie: Devín
Štát: Slovenská republika
Číslo listu vlastníctva: 3295
Stavba je postavená na pozemku parcelné číslo: 506, právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba súpisné číslo
1268 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu zlomkom: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 161 600,- EUR
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 08.10.2019
2.

Typ súpisovej zložky majetku: POZEMOK

Popis: Pozemok, parcela registra „E“
Parcelné číslo: 2299/1
Výmera: 307 m2
Druh pozemku: záhrada
Okres: Bratislava IV
Obec: BA-m.č. Devín
Katastrálne územie: Devín
Štát: Slovenská republika
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo listu vlastníctva: 3295
Spoluvlastnícky podiel úpadcu zlomkom: 1/1
Súpisová hodnota majetku: 40.800,- EUR
Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku: majetok podliehajúci konkurzu
Deň zapísania súpisovej zložky majetku: 08.10.2019

V Bratislave, dňa 08.10.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K090811
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Markovič Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rőntgenova 1184 / 20, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ľuboš Janček
Sídlo správcu:
Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/155/2019 S1214
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/155/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ľuboš Janček, ako správca ustanovený vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka: Marek Markovič,
Rőntgenova 1184/20, 85101 Bratislava-Petržalka vyhlasuje v súlade s §167q ods. 3 a §167p Zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 2. kolo verejného ponukového konania na predaj inej majetkovej hodnoty
zapísanej v súpise majetku:
100% obchodný podiel dlžníka v spoločnosti WebMedia s.r.o., Šándorova 1, Bratislava 821 03, IČO: 35 933 003
V 2. kole verejného ponukového konania sa predaj uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záujemca musí najneskôr 10. deň do 13.00 hod od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku doručiť
na adresu kancelárie správcu: Ing. Ľuboš Janček, Dubová 3156/14, 900 25 Chorvátsky Grob ponuku v zalepenej
obálke s výrazným označením „Verejné ponukové konanie – Iná majetková hodnota – Marek Markovič neotvárať“. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže predložiť pre
aktuálne kolo len jednu ponuku. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v
plnom rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, pod č.ú. v tvare
IBAN: SK05 8360 5207 0042 0405 5159. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Doručená ponuka je záväzná až do skončenia
aktuálneho kola verejného ponukového konania. Ponuka musí obsahovať :
a) označenie záujemcu: pri záujemcovi - fyzickej osobe podnikateľovi: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a
výpis z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra. Ak ide o fyzickú osobu nepodnikateľa, predloží
fotokópiu občianskeho preukazu alebo pasu. Pri záujemcovi - právnickej osobe: obchodné meno, sídlo, IČO a
výpis z obchodného registra
b) označenie predmetu kúpy: „Iná majetková hodnota: 100% obchodný podiel dlžníka v spoločnosti WebMedia
s.r.o., Šándorova 1, Bratislava 821 03, IČO: 35 933 003“
c) návrh cenovej ponuky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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d) doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z ponúknutej kúpnej ceny na účet SK05 8360 5207
0042 0405 5159 vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, s variabilným symbolom 001, pričom táto
záloha musí byť pripísaná na účet najneskôr do termínu podávania ponúk. Táto záloha sa v prípade úspechu
záujemcu vo verejnom ponukovom konaní započíta na kúpnu cenu
e) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradenú
zálohu na kúpnu cenu.
Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti a nespĺňajú podmienky, resp. obsahujú nepravdivé informácie, sa
neprihliada. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Správca môže s víťazom verejného ponukového konania uzavrieť zmluvu o prevode obchodného podielu až po
márnom uplynutí lehoty, kedy hociktorá z oprávnených osôb podľa §167r odseku 4 Zákona č. 7/2005 Z.z. so
súhlasom dlžníka nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v
ponukovom konaní a ak takúto cenu neuhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu do 10 dní odo dňa vyhodnotenia verejného
ponukového konania na záujemcom označený bankový účet.
V Chorvátskom Grobe, 08.10.2019

K090812
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Karlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6165/3, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/302/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/302/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 2.8.2019 pod č. k. 8OdK/302/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ľudmila Karlovská. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr.
Ivan Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/171 zo dňa
5.9.2019.
Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8OdK/302/2019,
týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..
V
zmysle
ust.
§
32
ods.
7
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

ZKR

popretie

pohľadávky

veriteľom

je

účinné,

ak:

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

K090813
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Karlovská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6165/3, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.9.1969

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. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/302/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/302/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 2.8.2019 pod č. k. 8OdK/302/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ľudmila Karlovská. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr.
Ivan Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/171 zo dňa
5.9.2019.

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8OdK/302/2019,
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 mieste
dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu
office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.

K090814
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Kurilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnícka 6959/21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/346/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/346/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 16.8.2019 pod č. k. 37OdK/346/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ľudmila Kurilová. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr.
Ivan Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/180 zo dňa
18.9.2019.

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 37OdK/346/2019,
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 mieste
dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu
office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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K090815
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudmila Kurilová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnícka 6959/21, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/346/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 16.8.2019 pod č. k. 37OdK/346/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ľudmila Kurilová. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr.
Ivan Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/180 zo dňa
18.9.2019.

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 37OdK/346/2019,
týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..

V
zmysle
ust.
§
32
ods.
7
a) bolo podané na predpísanom tlačive a

ZKR

popretie

pohľadávky

veriteľom

je

účinné,

ak:

b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350,- Eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu; kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia; kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti

K090816
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Robert Kincses
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničiarska 659/4, 900 51 Zohor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/358/2019/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/358/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov:
Mgr. Ľuboš Jurčo, adresa kancelárie Pribinova 25, 811 09 Bratislava, týmto v zmysle ustanovenia § 34 ods.1/v
spojení s ust.§ 167m ods.3/ zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií zvoláva prvú schôdzu
veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 20.12.2019 o 10.00 hod. v budove kancelárie správcu na adrese: Pribinova
25, 811 09 Bratislava /19. poschodie - budova TOWER 115/, /prezencia od 09.45 – 10.00 hod./.
Program schôdze: 1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba
zástupcu veriteľského výboru /ust. § 167m ods.1/ ZRK/, 4. Záver. Pri prezencii veritelia predložia doklad
totožnosti, právnické osoby výpis z Obchodného registra. Splnomocnení zástupcovia veriteľov predložia
Plnomocenstvo, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Ľuboš Jurčo, správca úpadcu
◘

K090817
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BE Group Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 595 659
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 37K/45/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/45/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, správca zapísaný
v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu BE Group
Slovakia, s.r.o., so sídlom Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 36 595 659 (ďalej len „úpadca“),
zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nasledovné súpisové zložky:
Peňažné pohľadávky:
Meno
a
Poradové
Dlžník Dlžník
priezvisko/
Dlžník Dlžník
číslo
- ulica, názov
- PSČ Štát
pohľadávky
číslo mesto
dlžníka

11

BE
Group Box
AB (publ)
225

-

Dlžník - IČO

Suma
Mena Právny dôvod vzniku
v€

Súpisová
hodnota v
€

Pohľadávka z titulu dlžníkom
ako
povinnou
osobou
Zapísaný
v
uznaného odporovacieho práva
Obchodnom registri
v zmysle Dohody o urovnaní zo
Švédskeho
200
dňa 07.10.2019 uzatvorenej
Malmő
Švédske kráľovstva
200
20122
000,00 EUR medzi BE Group AB (publ) a
SE
kráľovstvo (Bolagsverket) pod
000,00 €
€
úpadcom, a to na základe
registračným
predchádzajúcej
výzvy
číslom:
556578správcu, ktorou správca uplatnil
4724
odporovacie právo u dlžníka
ako povinnej osoby

LawService Recovery, k.s., správca

K090818
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Poláková Jozefína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava-Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Podhorský
Sídlo správcu:
Hraničná 12, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/231/2019 S1508
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/231/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem Súpis majetku konkurznej
podstaty úpadcu: Jozefína Poláková, Nám. Sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, sp.zn. 37OdK/231/2019 S1508.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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. Hnuteľná vec
Opis: Lietadlo tupu Zodiac CH-601 - výrobca Zenair
Výrobné číslo: 124
Evidenčné číslo: OM-M222
Stav opotrebovanosti: používané
Spoluvlastnícky podiel: 1/1

V Bratislave dňa 8.10.2019
Mgr. Róbert Podhorský, konkurzný správca

K090819
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haraslín Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1666 / 12, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/406/2019 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu: Juraj Haraslín, nar.03.08.1982, trvale bytom Rovniankova 1666/12, 851 02
Bratislava , oznamuje, že účastníci konania a oprávnené osoby môžu nahliadať do správcovského spisu
8OdK/406/2019 S1555 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 kica@akmisik.sk.
Mgr. Michal Kiča, správca

K090820
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haraslín Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1666 / 12, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/406/2019 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/406/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mgr. Michal Kiča, správca úpadcu Juraj Haraslín, nar. 03.08.1982, trvale bytom Rovniankova 1666/12 , 851 02
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 uverejňuje údaje platobného styku k účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre popieranie pohľadávok
iným veriteľom nasledovne:
banka: mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: IBAN SK88 8360 5207 0042 0320 5303
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.
Mgr. Michal Kiča, správca

K090821
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/412/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/412/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S1267, správca
konkurznej podstaty dlžníka Marek Rusňák, nar. 26.02.1978, Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 821
05 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Bratislava I.,
pod sp. zn.: 37OdK/412/2019, je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09
Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť
telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom: kancelaria@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K090822
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haraslín Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rovniankova 1666 / 12, 851 02 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Kiča
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/406/2019 S1555
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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8OdK/406/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní,
ako správca dlžníka Juraj Haraslín, nar. 03.08.1982, trvale bytom Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava
(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 8OdK/406/2019 zo dňa
05.09.2019 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 Juraj Haraslín, date of birth 3th August 1982, residency at
Rovniankova 1666/12, 851 02 Bratislava, (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution
of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/406/2019 dated on 05th September 2019, the bankruptcy was declared
on the Debtor‘s estate.
Mgr. Michal Kiča, správca, so sídlom kancelárie: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovenská republika, značka
správcu S 1555(ďalej aj ako „správca“), bol uznesením ustanovený do funkcie správcu úpadcu.
Mgr. Michal Kiča, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic, Identification number of the
trustee S 1555 (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. 191/2019 dňa
03.10.2019. Dňom 04.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in the Commercial Journal No. 191/2019 on
3th October 2019. Bankruptcy was declared on 4th 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 Mgr. Michal Kiča, 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: Mgr. Michal
Kiča, office seat at: Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava, Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 05.10.2019.
The date 5th 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial Journal with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
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).
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The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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.
Mgr. Michal Kiča, správca
Mgr. Michal Kiča, trustee

K090823
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rusňák Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 821 05 Bratislava-Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1978
Obchodné meno správcu:
Pospíšil & Partners, k. s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/412/2019 S1267
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/412/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre účely zloženia kaucie
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Pospíšil & Partners, k. s., so sídlom Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, značka správcu S1267, správca
konkurznej podstaty dlžníka Marek Rusňák, nar. 26.02.1978, Miestny úrad Bratislava - Ružinov, Mierová 21, 821
05 Bratislava, veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 37OdK/412/2019, týmto oznamuje
účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky veriteľom. Účet pre uvedený
účel je vedený vo VÚB, a.s., číslo účtu: IBAN: SK55 0200 0000 0025 2713 6659.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
Pospíšil & Partners, k.s.,
správca konkurznej podstaty

K090824
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rózsa Marek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770 / 10A, 831 06 Bratislava-Rača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/206/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/206/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca Ing. Róbert Baran, so sídlom kancelárie Seberíniho 2, 821 03 Bratislava týmto ako správca
dlžníka: Marek Rózsa, Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bratislava, narodený: 20.07.1991 (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. 186/2019 zo dňa 26.09.2019;
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.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K090825
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahová Daša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5152 / 22, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1958
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
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Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/407/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k.: 37OdK/407/2019 zo dňa 03.09.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku 191/2019 vydanom dňa 03.10.2019 pod č. K088131, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Daša
Blahová, nar. 04.05.1958, trvale bytom Hronská 5152/22, 821 07 Bratislava a súčasne bola do funkcie správcu
ustanovená spoločnosť MS Alpex, k.s, so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu
S1859. Správca týmto oznamuje, že do správcovského spisu, spis. zn. 37OdK/407/2019 S1859 je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Palisády 33, 811 06 Bratislava a to v úradných hodinách počas
pracovných dní od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je nutné si vopred dohodnúť na tel.: +421 2
232 410 205 alebo e-mailom na msalpex@gmail.com.
V Bratislave, dňa 08.10.2019
MS
Správca S1859

Alpex,

k.s.

K090826
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahová Daša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5152 / 22, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1958
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/407/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

MS Alpex k.s., so sídlom kancelárie Palisády 33, 811 06 Bratislava, značka správcu S1859, správca úpadcu
Daša Blahová, nar. 04.05.1958, trvale bytom Hronská 5152/22, 821 07 Bratislava (ďalej len „Úpadca“), ako
správca Úpadcu v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, oznamuje účastníkom konkurzného konania vedeného na Okresnom súde Bratislava I, č. k.:
37OdK/407/2019, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu je vedený v Československej obchodnej banke,
a.s., č. ú.: 4024902859 / 7500, IBAN: SK30 7500 0000 0040 2490 2859, BIC: CEKOSKBX. Kaucia sa skladá v
sume 350,00 EUR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty; v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
V Bratislave, dňa 08.10.2019
MS
Správca S1859

Alpex,

K090827
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blahová Daša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 5152 / 22, 821 07 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1958
Obchodné meno správcu:
MS Alpex, k. s.
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Sídlo správcu:
Palisády 33, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/407/2019 S1859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/407/2019
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: Daša Blahová,
nar. 04.05.1958, trvale bytom Hronská 5152/22, 821 07 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „ Úpadca “),
Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 03.09.2019, č. k. 37OdK/407/2019 (ďalej
len „Uznesenie“), zverejneným v Obchodnom vestníku 03.10.2019, 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: Daša Blahová, born 04.05.1958, permanent address Hronská 5152/22, 821 07 Bratislava, Slovak
republic (hereinafter the “Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I,
proc. no: 37OdK/407/2019 dated as of September 3th, 2019, made public on October 3th 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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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, 08.10.2019

Bratislave

dňa

08.10.2019

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

K090828
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hobbi s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 718 528
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tallerova 5, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/72/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/72/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
LawService Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Tallerova 5, 811 02 Bratislava, zn. správcu: S1731, správca
úpadcu: Hobbi s.r.o. so sídlom Pasienková 2/H, 821 06 Bratislava, IČO: 35 718 528 týmto v súlade s ust. § 28
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 24.09.2019 správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ

IČO

Ulica

Číslo

Obec

PSČ

Štát

Stanley Black & Decker Slovakia s.r.o.

44 514 905

Vysoká

2/B

Bratislava

811 06

SR

Prihlásená suma
– celková suma
2 068,48 €

LawService Recovery, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090829
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Dunár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 40/97, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.1.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/259/2019 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/259/2019
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. Dňa 14.8.2019 bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky uznesenie Okresného súdu Bratislava I. v právnej veci
navrhovateľa- dlžníka: Štefan Dunár, narodený 6.1.1982, 1. mája 97/40, 90101 Malacky, ktorým príslušný súd
uznesením, pod sp.zn. 8OdK/259/2019 rozhodol vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka a ustanovení správcuMgr. Miloš Ágg, Lužná 6, 85104 Bratislava, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR, pod číslom S1233. Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha
majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a
speňažením takéhoto majetku.“ Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza
najmä zo zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie
šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“ Podľa § 167v ods. 1 ZKR
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však
správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na
trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.“ Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení
vychádzal najmä zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých
Dlžníkom na úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami. Správca nezistil žiaden majetok
Dlžníka, v dôsledku čoho možno konštatovať, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Správca z
tohto dôvodu v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Štefan
Dunár, narodený 6.1.1982, 1. mája 97/40, 90101 Malacky, končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

K090830
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Koller
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľnohospodárska 8680/22, 810 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav Kapolka
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/308/2019 S1259
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/308/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Číslo súpisovej
položky majektu

Typ súpisovej
položky majektu

Popis hnuteľnej veci

Množstvo

Podielové
spoluvlastníctvo

Súpisová
hodnota
majetku

1

Hnuteľná vec

osobné vozidlo - ŠKODA FELICIA EEF 613/-/-,
VIN: TMBEFF613X7061641, rok výroby: 1998

1

1/1

400,00 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Miroslav Kapolka, správca.

K090831
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Posztós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 40, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/156/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/156/2018
Druh podania:
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 Peter Posztós, nar. 07.08.1968, trvale bytom Ľudovíta Fullu 40, 841 05 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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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."

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090832
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mundi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/369/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/369/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Ladislav Mundi, nar. 08.09.1984, Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/369/2019, 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

K090833
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bučková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tranovského 2180/18, 841 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1980
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/208/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Štefanovičova 14, 811 04 Bratislava, správca dlžníka Anna Bučková,
nar. 08.06.1980, trvale bytom Tranovského 2180/18, 841 02 Bratislava, 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: Prima banka Slovensko, a. s., so sídlom: Hodžova 11, 010 11
Žilina, IČO: 31 575 951, s por. č. 1, v celkovej výške 339,88 Eur a 98,38 Eur; spolu 438,26 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 Bratislave dňa 08.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K090834
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Csino
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farského 1271/12, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/60/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7, písm. b/ zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
správca dlžníka Jozef Csino, nar. 30.07.1958, bytom Farského 1271/12, 851 05 Bratislava, Slovenská republika
zverejňujem číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu pre účinné popretie pohľadávky veriteľa.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty, v prípade úplnej, alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré môže uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo bankového účtu: 1158 1322/0900, vedený v Slovenská sporiteľňa, a. s. Bratislava
IBAN: SK86 0900 0000 0000 1158 1322;
Výška kaucie: 350 €
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Konkurz Jozef Csino
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu bola pripísaná kaucia 350 € s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
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K090835
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mundi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/369/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/369/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Ing. Tomáš Antonič, správca dlžníka: Ladislav Mundi, nar. 08.09.1984, Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/369/2019, 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

K090836
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Csino
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Farského 1271/12, 851 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Benčura
Sídlo správcu:
Záhradnícka 41, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/60/2019 S130
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/60/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle § 167l ods. 3, zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, správca dlžníka, Jozef Csino, nar.
30.07.1958, bytom Farského 1271/12, 851 05 Bratislava, Slovenská republika, oznamuje, že do zoznamu
pohľadávok dlžníka zapísal prihlášku veriteľa, ktorá bola doručená po základnej prihlasovacej lehote:
Prihláška veriteľa:

BENCONT COLLECTION, a. s.,

so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692
Výška pohľadávky:

44,61 eur

V Bratislave dňa 08.10.2014, JUDr. Ján Benčura, správca
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K090837
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Mundi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/369/2019 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/369/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka Ladislav Mundi, nar. 08.09.1984, Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava oznamujeme, že
bol na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/369/2019 zo dňa 21.8.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 184/2019 zo dňa 24.9.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka 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 Ladislav Mundi, born on 8th September 1984,
permanent address Stavbárska 5177/38, 821 07 Bratislava, our duty is to inform you that with the
Resolution from the 21th August 2019, No. 37OdK/369/2019 promulgated in the Commercial bulletin No.
184/2019 on 24th September 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
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the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§167l ods. 3 ZKR)
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator must be
delivered within the basic registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor
delivers the application to the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the
creditor may not exercise the right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of
receivables will be published in the Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered.
The delivery of the application to the trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a
court to pass the limitation period and termination of the right.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise
it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are: a) name, surname and
residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total sum of the
claim, f) signature.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
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
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accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court
together with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into
consideration as application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these
submissions were taken into consideration as application. The resolution of the court will be delivered to
the trustee, who will notify the relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na všetkých známych zahraničných veriteľov a to v súlade s čl. 54 Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
This notice refers to the known foreign creditors, according to the Article 54, Direction of the European
Parliament and of the Council No. 2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings.
Ing. Tomáš Antonič, správca / trustee
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K090838
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1981
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/423/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/423/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Roman
Červenka, nar. 20.07.1981, trvale bytom Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k. s.,
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 do 12:00 hod. a od
13:00 do 16:00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02/5752 7700.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Dlžníka

K090839
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1981
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/423/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/423/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Roman
Červenka, nar. 20.07.1981, trvale bytom Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto
oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na
bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banke, a. s., v nasledovnom tvare:

IBAN: SK12 1100 0000 0029 4604 1996;
Variabilný symbol: číslo pohľadávky z konečného zoznamu pohľadávok;
Poznámka: Roman Červenka
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V Bratislave, dňa 08.10.2019
JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K090840
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kolmos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školské námestie 1, 906 38 Rohožník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alexandra Molnárová
Sídlo správcu:
Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/37/2018 S1749
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/37/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

3. Kolo ponukového konania
JUDr. Alexandra Molnárová, správca dlžníka: Martin Kolmos, nar. 23.05.1979, trvale bytom Školské námestie
1, 906 38 Rohožník, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/37/2018, týmto
vyhlasuje v súlade s ustanovením § 167q ods. 1, v nadväznosti na ustanovenie § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj len ,,ZKR“) Ponukové konanie –
3. Kolo na predaj pohľadávok dlžníka za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Pohľadávky dlžníka podliehajúce konkurzu, ktoré sú predmetom Ponukového konania boli zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 128/2019 dňa 04.07.2019.
Číslo súpisovej Typ súpisovej
položky
položky
Dlžník
majetku
majetku
2

Peňažná
pohľadávka

3

Peňažná
pohľadávka

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Podielové
spoluvlastníctvo

Nárok na náhradu škody priznaný
Ľudovít
Polakovič,
právoplatným Rozsudkom Okresného súdu
Plavecký Štvrtok č. 677,
1/1
Malacky zo dňa 09.01.2017, právoplatné
900 68 Plavecký Štvrtok
dňa 09.01.2017
Nárok na náhradu škody priznaný
Ivan Oláhč, Plavecký
právoplatným Rozsudkom Okresného súdu
Štvrtok č. 669, 900 68
1/1
Malacky zo dňa 09.01.2017, právoplatné
Plavecký Štvrtok
dňa 09.01.2017

Súpisová
hodnota
majetku
1 148,00 €

1 148,00 €

Podmienky Ponukového konania:
1. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom osobne po predchádzajúcej dohode na t.č.
0904 557 344.
2. Lehota na podávanie ponúk je maximálne 15 kalendárnych dní od zverejnenia v Obchodnom
vestníku.
3. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
4. Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcovi v zalepenej obálke s označením
„predaj – neotvárať – Peňažná pohľadávka“ na adresu JUDr. Alexandra Molnárová, Kominárska 2,4,
831 04 Bratislava.
5. Ponuka musí obsahovať identifikáciu pohľadávky, výšku ponúkanej odplaty za predaj peňažnej
pohľadávky, identifikačné údaje záujemcu, kontakt na záujemcu, číslo účtu z ktorého bola uhradená
záloha.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č. SK82 1100 0000 0029 3800 3025 vedený v Tatra banka, a.s.
7. Záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu musí byť zložená resp. pripísaná na účet správcu v lehote na
predkladanie písomných ponúk. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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8. Účastníkom ponukového konania, ktorí v ňom neboli úspešní sa vráti zložená záloha bankovým
prevodom na účet, ktorý písomne oznámia správcovi spolu s predložením ponuky.
9. Záloha bude vrátená do 3. pracovných dní od otvorenia obálok.
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. 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.
13. Účastník, ktorého návrh bude označený ako úspešný, je povinný do 5 pracovných dní od oznámenia o
výsledku ponukového konania uzatvoriť kúpnu zmluvu so správcom.
JUDr. Alexandra Molnárová, správca

K090841
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červenka Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1981
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/423/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/423/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Roman Červenka, nar. 20.07.1981, trvale bytom Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre (ďalej aj ako len
„Dlžník“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn.: 37OdK/423/2019 zo dňa
06.09.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, Slovenská republika, so sídlom správcovskej kancelária
Červeňova 14, 811 03 Bratislava bola ustanovená do funkcie správcu Dlžníka. Uvedené uznesenie bolo
uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 194/2019 zo dňa 08.10.2019.

According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015,
as the bankruptcy trustee of the debtor, we are obliged to inform you that with the resolution of the
District Court Bratislava I, proc. no. 37OdK/423/2019, dated on 06th September 2019 bankruptcy procedure
was declared on the Debtor´s assets: Roman Červenka, domicile: Malé Leváre 100, 908 74 Malé Leváre,
Slovak republic, date of birth: 20.07.1981, and our company HMG Recovery, k.s., registered office at
Červeňova 14, 811 03 Bratislava, with registered office Červeňova 14, 811 03 Bratislava Slovak republic,
company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The
abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 194/2019
dated on 08th October 2019.

Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2019. Tohto dňa bol vyhlásený
konkurz na majetok Dlžníka.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 09th October 2019. The bankruptcy
procedure was declared as of this date.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s.,
so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811 03, Slovenská republika.

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu
a príslušenstvo a podpis.

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

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

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

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
HMG Recovery, k.s., Červeňova 14, 811 03, the Slovak Republic.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 lodgement of claim have to be enclosed to the
lodgement of claim.

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a
representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the
bankruptcy trustee.

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

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa
v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

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

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

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

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an
expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be
considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 do 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 § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from
the business documentation of the debtor.

JUDr. Adrián Žák
HMG Recovery, k. s., správca dlžníka /the bankruptcy trustee

K090842
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrichová Renata
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislava - Karlova Ves -, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/207/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/207/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 10.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č.
OV 141/2019 dňa 24.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Renata Imrichová, rod. č.:
XXXXXXXXXX, nar. 08.04.1970, 841 04 Bratislava – Karlova Ves (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu
Úpadcu bol ustanovený: JUDr. Marek Piršel – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Kopčianska 10,
851 01 Bratislava, zn. správcu S 1670 (ďalej len ,,Správca“).
Správca 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 zistený majetok,
ktorý v súlade s ust. §167h ZKR tvorí konkurznú podstatu nepostačuje ani na pokrytie nákladov
konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 8OdK/207/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Bratislava I zo dňa 10.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku pod č. OV 141/2019 dňa
24.07.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Marek Piršel, správca

K090843
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolište 448, 900 62 Kostolište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/417/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/417/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Marián Polák, nar.: 23.03.1986, Kostolište 448, 900 62 Kostolište,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/417/2019, 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:
hudekova@spravca.eu
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K090844
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolište 448, 900 62 Kostolište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/417/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/417/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Marián Polák, nar.: 23.03.1986, Kostolište 448, 900 62 Kostolište,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/417/2019, týmto zverejňuje číslo
bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať preddavok na trovy konania na účely popretia pohľadávky. Číslo
bankového účtu je: SK52 1100 0000 0029 1888 1664 vedený v Tatra banka, a.s..

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

K090845
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Posztós
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ľudovíta Fullu 40, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.08.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/156/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/156/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania na predaj majetku úpadcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca úpadcu Peter Posztós, nar. 07.08.1968, trvale bytom Ľudovíta Fullu 3088/40,
841 05 Bratislava – Karlová Ves (ďalej len „Úpadca“), týmto v zmysle 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: HNUTEĽNÁ VEC
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky Renault Clio Thalia
EČV: BA577KB
Súpisová hodnota: 1.000,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: vlastníctvo Úpadcu.

III. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o konaní ponukového konania bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
minimálna kúpna cena je 700,- EUR;
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;
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výsledky ponukového konania správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
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/156/2018 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebude prihliadať.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090846
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Polák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolište 448, 900 62 Kostolište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/417/2019 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/417/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Zahraniční veritelia/Foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní
ako správca dlžníka: Marián Polák, nar.: 23.03.1986, Kostolište 448, 900 62 Kostolište, oznamujeme, že bol
na majetok dlžníka Uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/417/2019 zo dňa 06.09.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 193/2019 zo dňa 07.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bola
ustanovená JUDr. Barbora Hudeková.
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 Marián Polák, Kostolište 448, 900 62
Kostolište, born on 23th March 1986, our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No.
8OdK/417/2019 on the 06.09.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 193/2019 from
07.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed JUDr. Barbora
Hudeková 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
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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
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
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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
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).
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Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na 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.
JUDr. Barbora Hudeková, správca / trustee

K090847
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Jakubík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Novomeského 2714/18, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/274/2019 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/274/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu na majetok dlžníka František Jakubík, nar. 01.02.1979, trvale bytom L. Novomeského 2714/18,
902 01 Pezinok, ktorý bol vyhlásený uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.07.2019, spis. zn.
8OdK/274/2019, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 166/2019 dňa 28.08.2019 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 08.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090848
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčik Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlastenecké námestie 1185 / 8, 851 01 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/124/2019 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Marek Glemba, správca úpadcu Ing. Anton Kováčik, nar. 05.11.1959, Vlastenecké námestie 1185/8, 851 01
Bratislava, týmto oznamuje, že v súlade s ustanovením § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len " ZKR") spolu
s ustanovením § 167u ZKR zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate.
Zároveň oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty. Každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky
proti všeobecnej podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
všeobecnej podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie
pohľadávky proti všeobecnej podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí
byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
V Bratislave dňa 08.10.2019
JUDr. Marek Glemba, správca

K090849
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludrovský Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 2452 / 7, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1970
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/139/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu pre potreby popierania pohľadávok

P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1838, správca konkurznej
podstaty dlžníka dlžníka Ludrovský Robert, narodený 09.04.1970, Mlynarovičova 2452, 85104 BratislavaPetržalka, vo veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 8OdK/139/2019, týmto oznamuje
účastníkom konania číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, za popretie pohľadávky veriteľom. Účet pre uvedený
účel je vedený v Tatra Banka, a.s. IBAN: SK36 1100 0000 0029 4003 5421.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
P-V, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K090850
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ludrovský Robert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 2452 / 7, 851 04 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1970
Obchodné meno správcu:
P-V, k.s.
Sídlo správcu:
Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/139/2019 S1838
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/139/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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P-V, k.s., so sídlom kancelárie Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, zn. správcu: S1838, správca konkurznej
podstaty dlžníka Ludrovský Robert, narodený 09.04.1970, Mlynarovičova 2452, 85104 Bratislava-Petržalka, týmto
oznamuje, že do spisu vo veci vedenej Okresným súdom Bratislava I., pod sp. zn.: 8OdK/139/2019, je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Plynárenská 3D, 821 09 Bratislava, a to v pracovných dňoch v čase od
08:00 hod. do 14:00 hod. Nahliadnutie do spisu možno dohodnúť telefonicky: 0917 515 846, alebo mailom:
valachovic@akpospisil.sk.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
P-V, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K090851
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pilárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čsl. tankistov 226, 841 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Antonič
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/338/2018 S1257
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/338/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
Ing. Tomáš Antonič, správca konkurznej podstaty dlžníka: Peter Pilárik, nar.: 23.03.1966, Čsl. tankistov 226, 841
06 Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37OdK/338/2018 týmto
vyhlasuje:
II. 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
nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota – cenný papier a vyrovnací
podiel zapísaný pod por. č. 1 a por. č. 2
Číslo
súpisovej
položky
majetku

1/1

Číslo
súpisovej

Typ
súpisnej
položky
majetku

Cenný papier

Počet
Druh a forma
kusov,
Menovitá
cennného
mena
na hodnota
papiera
ktorú znie
Druh:
Akcia
kmeňová,
500
Forma:
na EUR
meno

Emitent

Verejný
register

Medical & Oil
Trading
a.
Centrálny
s.,
ks,
depozitár
1.000 EUR Koceľova 17
cenných
Bratislava
papierov SR
821 08, IČO:
47 243 791

Typ súpisnej Typ súpisnej
položky
položky
Popis inej majetkovej hodnoty

Súpisová
Spoluvlastnícky
hodnota majetku podiel dlžníka

500.000
Eur
(účtovná hodnota),
0,- EUR (reálna
hodnota)

Súpisová
hodnota

Spoluvlastnícky
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položky
majetku
2

položky
majetku

položky
majetku

Iná majetková Vyrovnací
hodnota
podiel

Konkurzy a reštrukturalizácie
Popis inej majetkovej hodnoty

Deň vydania: 11.10.2019
hodnota
majetku

Pohľadávka vzniknutá titulom práva na vyplatenie
vyrovnacieho podielu
v obchodnej spoločnosti
100,00 €
SUNSHINE VACATION spol. s r.o. v likvidácii, Višňová
12, Bratislava 831 01, IČO: 31 350 909

podiel dlžníka

1/1

2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať telefonicky: +421 904 557 344.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
rúk správcovi v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: Ing. Tomáš Antonič, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu inej majetkovej ponuky, výšku ponúkanej odplaty za predaj inej
majetkovej hodnoty, 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 konkurzný účet dlžníka – SK38 1100 0000 0026 1054
6755 vedený v Tatra banke, a.s.
8. Záujemca môže prejaviť záujem aj len o jednu inú majetkovú hodnotu.
9. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
10. Všetky náklady spojené s prevodom inej majetkovej hodnoty znáša záujemca.
11. Otváranie obálok s cenovými ponukami sa uskutoční nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na
predkladanie ponúk.
12. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi iba úspešnému záujemcovi.
13. 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 5. pracovných dní od otvorenia obálok.
14. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
o prevode, 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.
Ing. Tomáš Antonič, správca

K090852
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Mgr. Igor Šmatlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrachová 12E, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Hudeková
Sídlo správcu:
Kominárska 2, 4, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/412/2018 S1465
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/412/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Barbora Hudeková, správca dlžníka: Mgr. Igor Šmatlák, nar. 02.03.1961, Hrachova 12E, 821 05
Bratislava v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 8OdK/412/2018 týmto vyhlasuje:
II. Kolo ponukového konania
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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
nasledovných podmienok:
1. Predmetom ponukového konania je iná majetková hodnota – vyrovnací podiel zapísaný pod por. č. 1

Číslo súpisovej Typ súpisnej Typ súpisnej
Súpisová
položky
položky
položky
Popis inej majetkovej hodnoty
hodnota
majetku
majetku
majetku
majetku
Pohľadávka vzniknutá titulom práva na vyplatenie
Iná majetková Vyrovnací
vyrovnacieho podielu v obchodnej spoločnosti C+K
1
100,00 €
hodnota
podiel
Consulting, spol. s r.o., Rybničná 40, Bratislava 831
07, IČO: 36 795 216.

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

1/1

2. Podrobnosti o predmete ponukového konania je možné získať telefonicky: +421 904 557 344.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní od zverejnenia ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
4. Na ponuky doručené po stanovenej lehote sa nebude prihliadať.
5. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu ponukového konania poštou alebo osobne do
rúk správcovi v zalepenej obálke s nápisom „ predaj - iná majetková hodnota – NEOTVÁRAŤ“ na
adresu: JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska 2,4, 831 04 Bratislava.
6. Ponuka musí obsahovať identifikáciu inej majetkovej ponuky, výšku ponúkanej odplaty za predaj inej
majetkovej hodnoty, 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 konkurzný účet dlžníka –SK52 1100 0000 0029 1888
1664 vedený v Tatra banke, a.s.
8. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s prevodom inej majetkovej hodnoty 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 5. pracovných dní od otvorenia obálok.
13. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu
o prevode, 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.
JUDr. Barbora Hudeková, správca

K090853
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máťušová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 339/11, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/415/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

8OdK/415/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jozef Maruniak, správca konkurznej podstaty dlžníka Magdaléna Máťušová, nar. 22.01.1967, bytom
Hraničná 339/11, 821 05 Bratislava, oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v pracovných dňoch
pondelok až piatok od 8.30 hod. do 14.30 hod. v kancelárii správcu na adrese Hviezdoslavovo nám. 14,
Bratislava. Termín nahliadnutia možno dohodnúť emailom: maruniak@maruniak.sk.

K090854
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Máťušová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hraničná 339/11, 821 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/415/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/415/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jozef Maruniak, správca úpadcu Magdaléna Máťušová, nar. 22.01.1967, bytom Hraničná 339/11, 821 05
Bratislava týmto v súlade s § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa podľa § 32
ods. 2 ZKR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú povinní zložiť na bankový účet
vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: SK76 0200 0000 0039 6866 0653.

K090855
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Roman Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 5142/11, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/239/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/239/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty

Súpis oddelenej podstaty
Úpadca nemá žiadny majetok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K090856
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Roman Bc.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ipeľská 5142/11, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.02.1982
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/239/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/239/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty.

Úpadca nemá žiadny majetok.

JUDr. Karol Kovár, správca

K090857
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sandra Kilianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1994
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/344/2019 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/344/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Sandra Kilianová, Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava, v zmysle § 85 ods. 2 zákona
č. 7/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov, a § 8 ods. 1 zákona č. 8/2005 Z.z., v znení neskorších predpisov,
správca oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na Staromestskej ul. č. 3,
811 03 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín od 9.00 do 16.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu
je potrebné vopred nahlásiť písomne alebo elektronickou poštou: e-mail: katarina.cechova@cechova.sk, alebo
telef. na č.: (02) 5441 4441.

Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K090858
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sandra Kilianová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 5178/42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.05.1994
Obchodné meno správcu:
Čechová Insolvency Services k.s.
Sídlo správcu:
Staromestská 3, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/344/2019 S1664
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
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Deň vydania: 11.10.2019

8OdK/344/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurznej veci dlžníka Sandra Kilianová, Stavbárska 5178/42, 82107 Bratislava, správca 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 (ďalej aj len ako „ZKaR“) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa podľa § 167l ods. 5 ZKaR, že preddavok na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky v zákonnej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu, sú
povinní zložiť na účet správcu vedený v Prima Banka, a.s., číslo účtu: 4001217904 IBAN: SK74 3100 0000 0040
0121 7904.

Čechová Insolvency Services k.s.
konajúca prostredníctvom JUDr. Katarína Čechová, komplementár
správca

K090859
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valachovičová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rőntgenova 1184/18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jozef Maruniak
Sídlo správcu:
Hviezdoslavovo námestie 14, 811 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/247/2019 S1364
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/247/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr.Jozef Maruniak, správca dlžníka: Margita Valachovičová, nar. 13.08.1977, trvale bytom Röntgenova 1184/18,
851 01 Bratislava, po tom, čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že sa konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.

K090860
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PhDr. Karol Holoubek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/324/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/324/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 9, 811 07 Bratislava, zn. správcu: S1441,
správca dlžníka PhDr. Karol Holoubek, nar. 21.09.1982, trvale bytom Karpatské námestie 7770/10A, 831 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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Bratislava (ďalej len „Dlžník“), týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok. Konkurzná podstata
preto nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok Dlžníka končí.
Na základe vyššie uvedeného sa v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznámením v Obchodnom vestníku
konkurz z r u š u j e.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K090861
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: B.N.L., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Winterova 62, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 834 315
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/5/2019 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/5/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu. 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu B.N.L., s.r.o., IČO: 35 834 315, so sídlom Winterova 62, 921 01
Piešťany, bola dňa 18.09.2019 správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávok veriteľa PYROSERVIS a.s.,
IČO: 005 700 61, so sídlom Kolčavka 5, Praha 9 Libeň, ČR, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní
v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dľa ust. § 31 ZKR dňa 23.09.2018 nasledovne:

č. položky
zoznamu pohľadávok
4/P/001
4/P/002
4/P/003
4/P/004
4/P/005
4/P/006

spolu zapísaná suma EUR
123,30
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090862
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 144 803
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/10/2018 S1226
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/10/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

oznam v zmysle § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“):
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní
od vyhlásenia konkurzu. 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok úpadcu GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 34 144 803, so sídlom
Bažantia 1126/7, 930 05 Gabčíkovo, bola dňa 18.07.2019 správcovi doručená súhrnná prihláška pohľadávok
veriteľa Messer Tatragas, spol. s r.o., IČO: 006 85 852, so sídlom Chalúpkova 9, Bratislava, po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty 45 dní v znení ust. § 28 ods. 2 ZKR. Týmto oznamujem v zmysle § 28 ods. 3 ZKR, že
pohľadávky boli zapísané do zoznamu pohľadávok dľa ust. § 31 ZKR dňa 23.09.2018 nasledovne:

č. položky
zoznamu pohľadávok
2/M/001
2/M/002
2/M/003
2/M/004
2/M/005
2/M/006
2/M/007
2/M/008

spolu zapísaná suma EUR
30,18
44,22
44,22
44,22
47,10
44,22
48,54
50,40

K090863
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Josef Bartošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
L. Svobodu 1222/23, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.01.1957
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/33/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/33/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 12. 03. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Josef
Bartošík, narodený: 11. 01. 1957, trvale bytom: L. Svobodu 1222/23, 909 01 Skalica. Súd ustanovil správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, značka
správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 19. 03. 2019 v Obchodnom vestníku 55/2019.
V súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZKR) správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje,
že konkurz, vyhlásený na majetok dlžníka: Josef Bartošík, narodený: 11. 01. 1957, trvale bytom: L. Svobodu
1222/23, 909 01 Skalica, sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Piešťany 08. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K090864
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Palkovič Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Továrenská 758 / 1, 908 01 Kúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/180/2019 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/180/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tibor Timár, správca úpadcu – Pavel Palkovič, nar.: 02.08.1970, bytom Továrenská 758/1, 908 01
Ktúty, v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 25OdK/180/2019, týmto
v zmysle ust. § 167n ods. 1 s poukazom na ust. § 167p ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č.
7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov) a ust. § 48b Vyhlášky číslo 665/2005 Z.z., vyhlasuje I. kolo
ponukového konania, na majetok úpadcu, nasledovne:
Predmet ponukového konania:
·

·

·

Pozemok parcelné číslo 5065/44, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 250 m2,
umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 725, pre katastrálne územie: Sekule, vo
výške podielu 3/36 k celku (výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 20,83 m2), súpisová hodnota
480,00 eur (OBV 193/2019),
Pozemok parcelné číslo 5065/45, druh pozemku: záhrada, o výmere 250 m2, umiestnený v zastavanom
území obce, zapísaný na LV číslo 725, pre katastrálne územie: Sekule, vo výške podielu 3/36 k celku
((výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 20,83 m2), súpisová hodnota 480,00 eur (OBV
193/2019),
Stavba súpisné číslo 462, na pozemku CKN parcelné číslo 5056/44, druh stavby: rodinný dom, stavba
postavená na zemskom povrchu, zapísaná na LV číslo 725, pre katastrálne územie: Sekule, vo výške
podielu 3/36 k celku, súpisová hodnota 2500,00 eur (OBV 193/2019).

Podmienky ponukového konania:
1. Predmet ponukového konania bude speňažovaný ako celok za najvyššiu ponúknutú cenu.
2. Záujemca predloží svoju ponuku na adrese správcu: JUDr. Tibor Timár, správca, so sídlom P. Pazmáňa
2367/17A, 927 01 Šaľa, osobne alebo poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie – Pavel Palkovič - neotvárať“. Zmeškanie lehoty
nemožno odpustiť.
3. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·
·
·

označenie záujemcu s uvedením mena, priezviska, rodného čísla, bydliska, resp. obchodného mena,
sídla a IČO,
označenie majetku, ktorý je predmetom predaja, ktoré označenie musí byť zhodné s jeho označením
uvedeným v zozname majetku určeného na predaj,
návrh kúpnej ceny v eurách,
doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, na účet konkurzný
účet, vedený v ČSOB, a.s., IBAN: SK68 7500 0000 0040 2747 8301,
označenie bankového účtu, na ktorý správca poukáže v prípade neúspechu záujemcu, záujemcovi
uhradenú zálohu na kúpnu cenu.

4. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového kola, záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť alebo
vziať späť. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky náležitosti, resp. obsahujú nepravdivé informácie sa neprihliada.
5. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku (prvý
deň lehoty je deň nasledujúci po zverejnení podmienok ponukového kola v Obchodnom vestníku). Ak koniec
lehoty pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, je koniec lehoty najbližší pracovný deň.
6. Otváranie obálok sa uskutoční, 20- ty deň odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku v sídle kancelárie správcu na ulici P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa. Ak tento deň
pripadne na sviatok alebo deň pracovného pokoja, otváranie obálok sa uskutoční v najbližší pracovný deň.
V prípade, ak sa oddelený veriteľ na otváraní obálok nezúčastní, nebráni táto skutočnosť správcovi obálky otvoriť.
7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 10 dní odo dňa otvárania obálok. O vyhodnotení ponúk bude správca
záujemcov písomne informovať. Za úspešného účastníka v ponukovom konaní sa považuje ten účastník,
ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úplná, a ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu, ktorá bola ako
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. S úspešným uchádzačom je správca povinný bezodkladne pripraviť a uzavrieť kúpnu zmluvu. Ak
účastník ani po výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu, správca vráti účastníkovi zloženú zálohu a účastníka z
ponukového konania vyradí. Ak došlo k vyradeniu úspešného účastníka, vykoná sa bezodkladne opakované
vyhodnotenie, v ktorom uspeje ten účastník, ktorý splnil podmienky ponukového konania a ponúkol ďalšiu
najvyššiu kúpnu cenu; postup sa opakuje až dovtedy, kým nie je ponukové konanie skončené.
8. Náklady na zápis zmeny vlastníka v katastri nehnuteľností, znáša v celom rozsahu záujemca.
9. Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk.
Skončenie ponukového konania:
Ponukové konanie sa končí, ak nebola podaná ani jedna záväzná ponuka, alebo ak ani jednu podanú ponuku
nemožno považovať za úplnú, alebo ak ani jeden úspešný uchádzač neuzavrel kúpnu zmluvu, a to ani po
opätovnom vyhodnotení.
Ostatné podmienky:
Každý z účastníkov znáša náklady na účasť v ponukovom konaní sám. Správca je oprávnený odmietnuť
všetky návrhy a samotné ponukové konanie zrušiť. Správca môže podmienky ponukového konania
podrobnejšie upraviť, avšak tak, aby nebola sťažená účasť čo najširšieho okruhu účastníkov. Záväzný výklad
podmienok ponukového konania určuje správca.
Kontakty:
Bližšie informácie možno získať osobne v kancelárii správcu každý pracovný deň od 08.00 do 15.00 hod. po
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predchádzajúcom ohlásení, poštou na adrese P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa, alebo elektronicky e-mailom
na adrese: office@timarpartners.com.
Správca neposkytuje informácie o počte záujemcov ani doručených záväzných ponukách. Správca bude po
skončení ponukového konania písomne informovať iba úspešného účastníka.
V Šali, dňa 08.10.2019

JUDr. Tibor Timár , správca

K090865
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dobrovodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Peter
Dobrovodský, nar. 20.12.1974, bytom: 919 61 Ružindol 116, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/256/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 03.10.2019, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31318916
Prihlásená suma: 149.271,38 EUR
V Trnave, dňa 08.10.2019
Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K090866
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Dobrovodský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 116, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1974
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/256/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/256/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Peter
Dobrovodský, nar. 20.12.1974, bytom: 919 61 Ružindol 116, občan SR, týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania č. 36OdK/256/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka
prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 07.10.2019, t.j. po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie:
Veriteľ:

Prvá

stavebná

Prihlásená suma:

sporiteľňa,

a.s.,

Bajkalská

30,

829

48

Bratislava,

IČO:

31 335

004

3.281,64 EUR

V Trnave, dňa 08.10.2019

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K090867
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marianna Dobrovodská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružindol 475, 919 61 Ružindol
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1984
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/239/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/239/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Insolvenčný správca, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca úpadcu: Marianna
Dobrovodská, nar. 30.07.1984, Ružindol č. 475, 919 61 Ružindol, občan SR, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/239/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 03.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ:

OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916

Prihlásená suma:

148.909,43 EUR

V Trnave, dňa 08.10.2019

Insolvenčný správca, k.s., správca
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár
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K090868
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lavó Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vlčany 944, 925 84 Vlčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Sopko, LL.M.
Sídlo správcu:
Paulínska 24, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/264/2019 S1619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/264/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok na základe prihlášky pohľadávok doručenej správcovi po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Peter Sopko LL.M., správca úpadcu Alexander Lavó, narodený 23.10.1974, trvale bytom 925 84 Vlčany
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že dňa
8.10.2019 bola po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok do kancelárie správcu doručená
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1 a následne boli do zoznamu pohľadávok zapísané
nasledovné pohľadávky:

Veriteľ: Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 00215759

Číslo pohľadávky v zozname pohľadávok k 8.10.2019
16
17
18
19
20
21

Prihlásená suma (EUR)
59,74
16,50
39,83
80,00
80,00
16,50

K090869
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Halásová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vinohradská 1366/8A, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/184/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25OdK/184/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty dlžníka: Erika Halásová, narodená 02.03.1978, trvale bytom
Vinohradská 1366/8A, 920 01 Hlohovec, týmto vyhlasuje podľa § 167p ZKR 3. kolo ponukového konania na
predaj majetku dlžníka, a zároveň vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk.
I.

Predmet ponuky:

Majetok dlžníka zapísaný v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku dlžníka, ktorý je predmetom tejto ponuky,
bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:
a. súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 167/2019 dňa 30.08.2019 pod položkou K076247.
Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je
určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu.
II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:
V 3. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu ponúknutú
kúpnu cenu.
Bližšie informácie možno získať telefonicky na tel. č.: +421 903 924 005.
III. Termín a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú písomne, osobne alebo doporučenou zásielkou doručenou na
adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne
označenej nápisom „Konkurz – Erika Halásová - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

·
·
·
·

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

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment
doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok.
Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci
pracovný deň. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku, inak sa na
žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
ukončenia ponukového konania, a nemožno ju meniť ani vziať späť. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké
plnenie, rozhodne žreb správcu. Náklady speňaženia (najmä všetky poplatky spojené s prevodom) v plnom
rozsahu znáša nadobúdateľ.
Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.
IV. Termín a miesto otvárania obálok:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter
Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v pracovný deň nasledujúci po dni v ktorom
uplynula lehota na predkladanie ponúk o 11.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.
V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 pracovných dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto
lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú
zložené sumy vrátené do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca
vyzve víťaza ponukového konania na uzatvorenie zmluvy.
VI. Iné skutočnosti:
V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie zmluvu včas podľa pokynu
správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny.
Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.
Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť ponukové
konanie ako neúspešné.
V Trnave dňa 08.10. 2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K090870
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Novák - STAMFI
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šafárikova 9, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18 029 124
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/21/2012 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/21/2012
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Karol Novák - STAMFI, IČO: 18 029 124, narodený 29.11.1945,
Šafárikova 9, 917 01 Trnava, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019
došlo k zmene sídla správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18,
917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K090871
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Rybaničová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dvorníky 486, 920 56 Dvorníky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/33/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/33/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Alena Rybaničová, narodená 29.04.1978, bytom Dvorníky 486, 920 56
Dvorníky, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla
správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K090872
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Holzhäuer Slovakia, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefánikova 697, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 665 193
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/2/2010 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/2/2010
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Holzhäuer Slovakia, s.r.o., IČO: 36 665 193, so sídlom Štefánikova
697, 905 01 Senica, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č. 18902/T, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla
správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K090873
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Michal Frídel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
B. Ozvalda 403, 919 29 Malženice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 23K/8/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/8/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu Ing. Michal Frídel, narodený 01.01.1971, B. Ozvalda 403, 919 29
Malženice, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla
správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca
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K090874
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DREAM POWER s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 61/56, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 232 877
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28K/9/2017 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28K/9/2017
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu DREAM POWER s.r.o., IČO: 46 232 877, Bratislavská 61/56, 924 01
Galanta, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 27660/T, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej
kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K090875
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malookočská 356/11, 930 28 Okoč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 646 097
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/37/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/37/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o., IČO: 44 646 097, so sídlom
Malookočská 356/11, 930 28 Okoč, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka
č. 23347/T, týmto oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla
správcovskej kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K090876
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: First Montana Technology s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Naftárska 986, 908 45 Gbely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 912 271
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36K/42/2015 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/42/2015
Druh podania:
Iné zverejnenie
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JUDr. Miroslav Michalička, správca úpadcu First Montana Technology s. r. o., IČO: 45 912 271, Naftárska 986,
908 45 Gbely, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 28891/T, týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že dňa 01.10.2019 došlo k zmene sídla správcovskej
kancelárie JUDr. Miroslav Michalička, správca. Nová adresa je Halenárska 18, 917 01 Trnava.
JUDr. Miroslav Michalička, správca

K090877
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Gajdošík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Trhovište 79, 920 01 Dolné Trhovište
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/53/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/53/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: František Gajdošík, nar.
29.04.1956, 79 Dolné Trhovište 920 61, t.č. Dukelská 38, Hlohovec, občan SR, podnikajúceho pod
obchodným menom František Gajdošík Primus, IČO: 11 855 266, s miestom podnikania 79 Dolné
Trhovište 920 61, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 05.08.2002 v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/53/2018, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/53/2018 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090878
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Darina Bírová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Neded 428, 925 85 Neded
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/150/2018 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/150/2018
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Mgr. Darina Bírová, nar.
13.09.1968, trvale bytom 925 85 Neded 428, štátna občianka SR podnikajúca pod obchodným menom Mgr.
Darina Bírová – UNILAND, IČO: 41 167 635, s miestom podnikania 925 85 Neded 310, s pozastavenou
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podnikateľskou činnosťou do dňa 05.02.2020, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/150/2018, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich
zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných
nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/150/2018 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090879
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vratko Vedrödy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šintava 286, 925 51 Šintava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/13/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/13/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Vratko Vedrödy, nar. 15.08.1978,
trvale bytom 925 51 Šintava 286, štátny občan SR, podnikajúci pod obchodným menom Vratko Vedrödy,
IČO: 40 898 270, 925 51 Šintava 286, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava
pod spisovou značkou 25OdK/13/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/13/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090880
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Toráč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 406 / 1, 922 07 Veľké Kostoľany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/35/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/35/2019
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Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Jozef Toráč, narodený
03.08.1990, trvale bytom Poľná 406/1, 922 07 Veľké Kostolany, podnikajúceho pod menom Jozef Toráč,
IČO: 46 816 127, s miestom podnikania 922 07 Veľké Kostolany, Poľná 406/1, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/35/2019, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/35/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090881
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anna Kureková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehelná 1014/5, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/86/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/86/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Ing. Anna Kureková, narodená
12.08.1952, trvale bytom Tehelná 1014/5, 920 01 Hlohovec, podnikajúca pod obchodným menom Ing. Anna
Kureková – LADAS, IČO: 17 671 281 s miestom podnikania 920 01 Hlohovec, Štúrova 49, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 30.09.2016, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/86/2019, týmto oznamuje, že účastníci
konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/86/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca
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K090882
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Korvin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orviská cesta 436 / 46, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/161/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Pavol Korvín, nar. 08.09.1985,
trvale bytom Orviská cesta 436/46, 921 01 Piešťany, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/161/2019, týmto oznamuje, že účastníci
konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/161/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090883
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Dudíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Ulička 483 / 22, 922 42 Madunice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/201/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/201/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín ako konkurzný správca dlžníka: Andrea Dudíková, narodená
23.12.1972, trvale bytom Veľká Ulička 483/22, 922 42 Madunice, štátny občan SR, v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/201/2019, týmto oznamuje,
že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/201/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
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JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090884
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Kádár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Grob 121, 925 27 Veľký Grob
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/208/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Ján Kádár, narodený
04.05.1949, trvale bytom 925 27 Veľký Grob 121, štátny občan SR, podnikajúceho pod obchodným menom
Ján Kádár, IČO: 40 215 270, s miestom podnikania 925 27 Veľký Grob 121, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 05.01.2011 v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 25OdK/208/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú
právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež
oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/208/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090885
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Vašek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 241 / 2, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/227/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/227/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Lukáš Vašek, narodený
02.11.1989, trvale bytom Potočná 241/2, 909 01 Skalica, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou
konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/227/2019, týmto oznamuje, že
účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/227/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090886
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Žitňáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poronda 643/11, 919 26 Zavar
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.9.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 23K/41/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
23K/41/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU – VŠEOBECNÁ PODSTATA, Č.K. 23K/41/2016

1.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky voči dlžníkovi Tomášovi Razimovi vo výške 1 500,00 €

Súpisová hodnota majetku: 1 500 ,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

2.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2017

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota majetku: 328,84 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

3.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2017

Súpisová hodnota majetku: 601,38 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

4.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2017

Súpisová hodnota majetku: 452,73 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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5.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 458,96 €.

Súpisová hodnota majetku: 458,96 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

6.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2017

Súpisová hodnota majetku: 895,60 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.06.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
7.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2017

Súpisová hodnota majetku: 549,85 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

8.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2017

Súpisová hodnota majetku: 374,64 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

9.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2017

Súpisová hodnota majetku: 540,64 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

10.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

11.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

12.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.12.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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13.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2017

Súpisová hodnota majetku: 63,28 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.01.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

14.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2018

Súpisová hodnota majetku: 329,33 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.02.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

15.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota majetku: 287,94 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.03.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

16.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.04.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

17.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2018

Súpisová hodnota majetku: 337,41 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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18.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2018

Súpisová hodnota majetku: 317,16 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

19.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

20.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň a dôvod zapísania majetku: 02.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

21.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 02.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

22.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

23.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

24.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 07.12.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

25.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

26.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

27.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 07.12.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

28.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.01.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

29.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.02.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

30.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.03.2019

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

31.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.04.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

32.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.05.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

33.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.06.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

34.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.07.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

35.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 05.08.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

36.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.09.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
V Šali dňa 08.10.2019

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

SÚPIS MAJETKU – VŠEOBECNÁ PODSTATA, Č.K. 23K/41/2016

1.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Peňažná pohľadávka z titulu pôžičky voči dlžníkovi Tomášovi Razimovi vo výške 1 500,00 €

Súpisová hodnota majetku: 1 500 ,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

2.Súpisová zložka majetku:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2017

Súpisová hodnota majetku: 328,84 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 04.04.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

3.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2017

Súpisová hodnota majetku: 601,38 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

4.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2017

Súpisová hodnota majetku: 452,73 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

5.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Nespotrebovaná časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 458,96 €.

Súpisová hodnota majetku: 458,96 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 18.05.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

6.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2017

Súpisová hodnota majetku: 895,60 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.06.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
7.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2017
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Súpisová hodnota majetku: 549,85 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

8.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2017

Súpisová hodnota majetku: 374,64 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

9.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2017

Súpisová hodnota majetku: 540,64 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

10.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 13.10.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

11.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

12.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 11/2017

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.12.2017
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

13.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2017

Súpisová hodnota majetku: 63,28 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.01.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

14.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2018

Súpisová hodnota majetku: 329,33 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.02.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

15.Súpisová zložka majetku:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2018

Súpisová hodnota majetku: 287,94 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.03.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

16.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.04.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

17.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2018

Súpisová hodnota majetku: 337,41 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

18.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2018

Súpisová hodnota majetku: 317,16 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

19.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 11.07.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

20.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

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

130

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 02.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

21.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 02.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

22.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
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23.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

24.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 07.12.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

25.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
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ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 09/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.10.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

26.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 10/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.11.2018
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

27.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 07.12.2018

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

133

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

28.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 12/2018

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.01.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

29.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 01/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.02.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

30.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 02/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

134

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.03.2019

/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

31.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 03/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 08.04.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

32.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 04/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.05.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
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33.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 05/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 10.06.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

34.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 06/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.07.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

35.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 07/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
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/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 05.08.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./

36.Súpisová zložka majetku:
/§ 77 Zák. 7/2005 Z.z./

Zrážka z príjmu úpadcu v rozsahu v akom môže byť postihnutý výkonom rozhodnutia, alebo exekúciou v súlade s
ust. § 72 ods. 2 Zák. o konkurze a reštrukturalizácii. Zrážka zo mzdy za mesiac 08/2019

Súpisová hodnota majetku: 350,00 €
/§ 77 ods. 3/ Zák. 7/2005 Z.z./

Deň a dôvod zapísania majetku: 09.09.2019
/§ 77 ods. 1/ Zák. 7/2005 Z.z./
V Šali dňa 08.10.2019

Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K090887
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mezei
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gútorská cesta 915 / 21, 931 01 Šamorín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.12.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/240/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/240/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Ján Mezei, narodený
11.12.1985, trvale bytom Gútorská cesta 915/21, 931 01 Šamorín, štátny občan SR, v konaní o oddlžení
formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 25OdK/240/2019, týmto oznamuje,
že účastníci konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do
správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
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výpis zo správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 25OdK/240/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090888
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Strezenecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diakovce 136, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/252/2019 S1663
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/252/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1663, so
sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, ako konkurzný správca dlžníka: Juraj Strezenecký, narodený
26.11.1962, trvale bytom 925 81 Diakovce 136, štátny občan SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Trnava pod spisovou značkou 36OdK/252/2019, týmto oznamuje, že účastníci
konania o oddlžení a ich zástupcovia majú právo počas oddlženia konkurzom nahliadať do správcovského spisu.
Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný výpis zo
správcovského spisu.
V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je
možné nahliadať do správcovského spisu 36OdK/252/2019 S1663 v kancelárii správcu: JUDr. Nikoleta Zajko,
Veterná 43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, v pracovných dňoch od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do
16.00 hod. Termín nahliadania do správcovského spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese alebo
telefonicky na tel. čísle: 0915 550 003 alebo e-mailom na office@dedakak.com.
V Šamoríne, dňa 07.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K090889
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LAROP, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malá Mača 21, 925 21 Malá Mača
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 285 528
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ondrej Bartošovič
Sídlo správcu:
Pázmáňa 2020/30, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25/19/2016 S1748
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/19/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Mgr. Ondrej Bartošovič, so sídlom kancelárie Pázmaňa 2020/30, 927 01 Šaľa, ako správca úpadcu LAROP s.r.o.,
so sídlom Malá Mača č. 21, IČO: 36 285 528, v konkurznom konaní vedenom pod sp.zn. 25K 19/2016 týmto
zverejňujem

PONUKOVÉ KONANIE:

V zmysle záväzného pokynu zástupcu veriteľov úpadcu podľa § 82 ods. 2 písm. a/ v spojení s ust. § 83 ods. 1
písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov /ďalej v texte
len „ZKR/ správca úpadcu: LAROP s.r.o., so sídlom Malá Mača č. 21, IČO: 36 285 528, v konkurznom konaní
vedenom na Okresnom súde Trnava, č. k. 25K/19/2016, Mgr. Ondrej Bartošovič, ponúka v zmysle ustanovenia §
92 ods. 1 písm. d) ZKR, na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné hnuteľné veci:
Číslo súpisovej
Množstvo

položky

majektu

Typ

súpisovej

položky

majektu

Popis

hnuteľnej

veci

Ponuková hodnota
8

Hnuteľná vec

Obytný kontajner (unimobunka)

1

1/1

700,00 €

9

Hnuteľná vec

Obytný kontajner (unimobunka)

1

1/1

700,00 €

1.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 780 119. Obhliadku
ponúkaného majetku je možné vykonať so záujemcami po predchádzajúcej dohode termínu so správcom na
uvedenom telefonickom čísle.
2.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote desťť (10) dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku podávali záväzné ponuky. Za deň zverejnenia tohto oznámenia sa považuje nasledujúci deň po
uverejnení v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená lehota.
3.
Záujemca musí doručiť ponuku na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz LAROP, s.r.o., verejné ponukové konanie/predmet ponukového konania/-NEOTVÁRÁŤ.
4.

Na ponuky doručené po stanovenej lehote nebude správca prihliadať.

5.
Ponuka musí obsahovať výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 100% ponukovej hodnoty
majetku, označenie predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, identifikačné údaje záujemcu - kupujúceho,
spôsob uhradenia kúpnej ceny a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá
nebude obsahovať tieto údaje, nebude správca prihliadať.
6.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky v lehote do 7 dní po skončení lehoty na predkladanie ponúk
a vyhotoví o tom zápisnicu. Správca predkladá všetky doručené ponuky spĺňajúce podmienky ponukového
konania na schválenie zástupcovi veriteľov úpadcu.
7.
Schválenie predaja a uzavretie kúpnej zmluvy na predaj majetku všeobecnej podstaty podlieha
oznámeniu a schváleniu zástupcom veriteľov úpadcu.
8.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do desiatich (10)
kalendárnych dní odo dňa schválenia predaja majetku všeobecnej podstaty zástupcom veriteľov úpadcu s tým, že
podmienkou prevodu vlastníckeho práva k majetku všeobecnej podstaty je úhrada celej kúpnej ceny najneskôr pri
podpise kúpnej zmluvy na bankový účet v UniCredit a.s. číslo účtu: IBAN SK46 1111 0000 0011 7368 3086. V
prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 30 dňovej lehote od oznámenia víťaznej ponuky neuzavrel kúpnu zmluvu
a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, má sa za to, že od ponuky odstúpil a zmaril príslušné kolo ponukového
konania.
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Mgr. Ondrej Bartošovič, správca

K090890
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zsolt Bozai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mostová 105, 925 07 Mostová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Ondreička
Sídlo správcu:
Sladovnícka 13, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/271/2019 S1210
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/271/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

HNUTEĽNÁ_VEC

(súpisová zložka majetku č. 1)

Popis hnuteľnej veci/súbor: prípojné vozidlo zn. PV01, VIN: U5HV06301X1RB0630, rok výroby: 1999, EČV: GA062YB.
Stav opotrebenia: pojazdné (opotrebenie zodpovedá veku vozidla).
Miesto výskytu: 925 07 Mostová 274.
Deň zápisu: 08.10.2019.
Dôvod zápisu: § 167h ods. 1 ZoKR.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1.
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 250 eur.
V Trnave dňa 09.10.2019, JUDr. Peter Ondreička, správca

K090891
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Štábel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Rázusa 146 / 11, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/469/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/469/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Xénia Hofierková, Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, S1531, správca dlžníka Peter Štábel, nar.
10.06.1954, trvale bytom M. Rázusa 146/11, 914 01 Trenčianska Teplá, Slovenská republika (ďalej len "Dlžník"),
týmto v súlade s ustanovením § 167n ods. 1, druhá veta, zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZoKR“), v spojení s ustanovením § 167p ZoKR a v nadväznosti
na ustanovenie § 48b Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., vyhlasuje
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II. kolo ponukového konania
na odpredaj nasledovnej súpisovej zložky všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019, a to:
Typ
Dôvod
Súpisová
Poradové súpisovej
Spoluvlastnícky Deň
zapísania hodnota
Deň
Opis súpisovej zložky majetku
Podstata
číslo
zložky
podiel
zapísania majetku do majetku v
zaradenia
majetku
súpisu
EUR
Automobil značky RENAULT LAGUNA, ečv.:
TN308CU, VIN: VF1K560G515336742, farba:
zelená metalíza pastelová, druh karosérie AC
Majetok
kombi,
dátum
prvej
evidencie
Hnuteľná
dlžníka
1
27.09.1996
, 1/1
03.09.2019
všeobecná 03.09.2019
vec
podliehajúci 200,00
opotrebenie: 90%, primerané veku, má EK aj
konkurzu
TK – platné do 15.10.2020, nachádzajúci sa v
Trenčianskej Teplej na adrese trvalého pobytu
dlžníka

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Xénia Hofierková, správca,
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením
„Ponukové konanie – Štábel AUTO – neotvárať“ v lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia
tohto ponukového konania v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v
zmysle § 199 ods. 9 Zákona považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho faktickom zverejnení v
Obchodnom vestníku.
2. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu správcu IBAN: SK49 0200 0000 0038 8409
6151, zálohu vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade
právnickej osoby svoje obchodné meno a spisovú značku 38OdK/469/2019 a v prípade fyzickej osoby
svoje meno a priezvisko a spisovú značku 38OdK/469/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť
doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech
uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
3. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie
zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu
v príslušnom registri.
4. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
5. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
7. Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.
8. Správca vyhodnotí preložené ponuky do 2 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne do 14 kalendárnych dní uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0903/776 399 (v
pracovných dňoch v čase od 09,00 hod. do 15,00 hod.) alebo e-mailom: hofierkovaxenia@gmail.com.
V Trenčíne dňa 08.10.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Štábel

K090892
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 481, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/658/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Lukáš Herák, nar.: 21.11.1986, trvale bytom 916 11 Bzince pod
Javorinou 481, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného veriteľa. Preddavok na trovy
konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok vo výške 2% zo sumy
spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá, a to
najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000 003 1102 8203 vedený
v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok; poznámka pre
prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Trenčíne, dňa 08.10.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K090893
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 481, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/658/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Lukáš Herák, nar.: 21.11.1986, trvale bytom 916 11 Bzince pod
Javorinou 481, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia majú právo počas
konkurzu nahliadať do správcovského spisu 40OdK/658/2019 S373 v kancelárii správcu na adrese Námestie sv.
Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod., po
telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 08.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K090894
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 481, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/658/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Lukáš Herák, nar.: 21.11.1986, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 481, Slovenská republika Vám
oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.: 40OdK/658/2019 zo dňa 17.09.2019, bol vyhlásený
konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Lukáš Herák, nar.: 21.11.1986, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 481, Slovak
republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trenčín, proc.
no: 40OdK/658/2019 dated on 17.09.2019, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019 zo dňa
23.09.2019. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 24.09.2019.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 183/2019 on 23.09.2019. The bankruptcy procedure was declared on 24th of September 2019.

Bulletin

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Andrej Jaroš, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Andrej Jaroš, trustee, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be
lodged separately. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
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creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not
be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K090895
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bzince pod Javorinou 481, 916 11 Bzince pod Javorinou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/658/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu:
Lukáš Herák, nar.: 21.11.1986, trvale bytom 916 11 Bzince pod Javorinou 481, Slovenská republika (ďalej
ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

„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
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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 vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, dňa 08.10.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K090896
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Rudolf Mazáček, podnikajúci pod obchodným
menom Rudolf Mazáček, Školská 96, 971201
Bojnice
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidza ., 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/563/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/563/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 02.04.2019, ktorý tvoril súčasť návrhu na vyhlásenie konkurzu,
písomného vyhlásenia úpadcu zo dňa 23.08.2019 a zisťovania majetku správcom, dlžník nie je vlastníkom
žiadneho majetku.
V zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR"), správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi Obchodnom vestníku,
že sa konkurz končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Rudolf Mazáček, nar. 27.08.1954, trvale
bytom 971 01 Prievidza, Slovenská republika, podnikajúci pod obchodným menom Rudolf Mazáček s
miestom podnikania Školská 96, 972 01 Bojnice, IČO: 51 739 908, Slovenská republika, sp. zn.
38OdK/563/2019, zrušuje.
Ing. Katarína Roderová, správca
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K090897
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Kočnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 152 / 152, 018 63 Ladce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.04.1951
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Xénia Hofierková
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/597/2019 S1531
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/597/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Poradové Typ súpisovej
číslo
zložky majetku

1

Nehnuteľnost

2

Nehnuteľnost

3

Nehnuteľnost

Opis súpisovej zložky majetku
pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu parc. č. 1757 o výmere 4291 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný v Liste vlastníctva č. 568
vedený Okresným úradom Hlohovec, katastrálny odbor,
pre okres Hlohovec, obec Bojničky, katastrálne územie
Bojničky
Pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu parc. č. 1959/2 o výmere 478 m2, druh
pozemku: orná pôda, evidovaný v Liste vlastníctva č.
1727 vedený Okresným úradom Hlohovec, katastrálny
odbor, pre okres Hlohovec, obec Bojničky, katastrálne
územie Bojničky
Pozemok parcela registra "E" evidovaná na mape
určeného operátu parc. č. 2315/22 o výmere 7511 m2,
druh pozemku: orná pôda, evidovaný v Liste vlastníctva č.
1727 vedený Okresným úradom Hlohovec, katastrálny
odbor, pre okres Hlohovec, obec Bojničky, katastrálne
územie Bojničky

Spoluvlastnícky
podiel

Dôvod
zapísania
majetku do
súpisu

4/8

majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/1

majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

1/1

majetok dlžníka
podliehajúci
konkurzu

Súpisová
hodnota
majetku v EUR

858,20

191,20

3 004,40

4 053,80

V Trenčíne, dňa 08.10.2019
Mgr. Xénia Hofierková, správca dlžníka Peter Kočnár

K090898
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bolerázska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská ulica 29/2478, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/689/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Katarína Bolerázska, nar.: 22.11.1965, trvale bytom Karpatská ulica
2478/29, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika oznamuje v súlade s §167l v spoj. s § 32 ods.
7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej prihlásenej pohľadávky konkurzného
veriteľa. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok vo výške 2% zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo
sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 € a najviac 1.000 € na účet správcu, č. ú., IBAN: SK17 7500 0000
003 1102 8203 vedený v Československej obchodnej banke, a.s.; VS: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu/a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
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popiera.
V Trenčíne, dňa 08.10.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K090899
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: TRANS - TOP spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 663/55 / 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 330 574
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/41/2014 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/41/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k. s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza, správca úpadcu: TRANS –
TOP spol. s r.o., so sídlom: Legionárska 663/55, 911 01 Trenčín, IČO: 36 330 574, oznamuje, že po základnej
prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 07.10.2019 doručená do kancelárie správcu
súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Slovenská republika- Krajský súd Bratislava,
Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, s por. č. 1, s celkovou sumou vo výške 249,50 EUR.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

LICITOR recovery, k.s.
Správca

K090900
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 03.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
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Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Marta Bartošová, nar. 05.10.1968,
trvale bytom 018 63 Ladce, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/597/2019 zo dňa 14.08.2019
končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu dlžníka Marta Bartošová, nar. 05.10.1968,
trvale bytom 018 63 Ladce, sp. zn.40OdK/597/2019 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K090901
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bolerázska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská ulica 29/2478, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/689/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu: Katarína Bolerázska, nar.: 22.11.1965, trvale bytom Karpatská ulica
2478/29, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika oznamuje, že účastníci konania a ich
zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu 38OdK/689/2019 S373 v kancelárii
správcu na adrese Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od
8.00 hod. do 15.00 hod., po telefonickom dohovore so správcom na tel. č. 032/640 17 60.
Veritelia sa pri nahliadaní do spisu musia preukázať dokladom totožnosti, právnické osoby výpisom
z Obchodného registra. Zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou (poverením na
zastupovanie), resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra.
V Trenčíne, 08.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš – správca

K090902
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bolerázska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská ulica 29/2478, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/689/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky / Call to lodge a claim
V súlade s Nariadením Rady ( ES ) č. 1346/2000 zo dňa 29.5.2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len "Úpadca")
Katarína Bolerázska, nar.: 22.11.1965, trvale bytom Karpatská ulica 2478/29, 915 01 Nové Mesto nad
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

148

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Váhom, Slovenská republika Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Trenčín, sp. zn.:
38OdK/689/2019 zo dňa 25.09.2019, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor: Katarína Bolerázska, nar.: 22.11.1965, trvale bytom Karpatská ulica 2478/29, 915 01
Nové Mesto nad Váhom, Slovak republic, our duty is to inform you, that with the resolution of the District
Court Trenčín, proc. no: 38OdK/689/2019 dated on 25.09.2019, bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Trenčíne bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa
01.10.2019. Konkurz sa tak považuje za vyhlásený dňa 02.10.2019.
This resolution of the District Court Trenčín was published in Commercial
no. 189/2019 on 01.10.2019. The bankruptcy procedure was declared on 2nd of October 2019.

Bulletin

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: JUDr.
Andrej Jaroš, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20,911 01 Trenčín,
Slovenská republika. Pre každú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy
uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky,
poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým
spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným
právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku,
ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na
doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje
nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Pri
prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č.
1346/2000 z 29. Mája 2000 o konkurznom konaní.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA") the
creditors of the debtor have to lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy procedure in one copy to the bankruptcy trustee to the address: JUDr.
Andrej Jaroš, trustee, Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, Slovak republic. Each claim must be
lodged separately. The lodgement of claim has to provide information about the name, surname and the
address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of
the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the
legal cause of the interests; the lodgement of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims
depend on the fulfilment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with
securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the
security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the
information provided in the registration form have to be enclosed to the registration form. In case the
creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged,
an expert opinion stating the value of the claim has to be added. When lodging their claims the creditors
having the habitual residence, domicile or registered Office in another EU Member State than the Slovak
Republic must proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.

Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, ktoré nebudú podpísané a datované,
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ohodnotené znaleckým posudkom (v prípade nepeňažnej pohľadávky) sa neprihliada. Správca ani súd nie sú
povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávne vyplnenej prihlášky.

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed, dated or
an expert opinion (in case of non- financial claim) will not be attached to the lodgement of claim will not
be considered as claims in elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to
amend or the correct the incorrect of the incomplete lodgement of claim.
Veriteľ podľa § 30 ZKR zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according § 30 of the BRA.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známe z dokumentov dlžníka.
This information is designed for foreign creditors, whose place or seat is not obvious from the business
documentation of the debtor.

JUDr. Andrej Jaroš, správca/ trustee

K090903
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
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/566/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/566/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka
a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 03.10.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok Naděžda Lacková, rod. Cicková, nar.
23.04.1960, trvale bytom Marka Čulena 1607/5, 972 51 Handlová, uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp.
zn. 40OdK/566/2019 zo dňa 13.08.2019 končí, účinky oddĺženia zostávajú zachované.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu Naděžda Lacková, rod. Cicková, nar.
23.04.1960, trvale bytom Marka Čulena 1607/5, 972 51 Handlová, sp. zn.40OdK/566/2019 zrušuje.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca
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K090904
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bolerázska
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karpatská ulica 29/2478, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrej Jaroš
Sídlo správcu:
Námestie sv. Anny 20/361, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: S373
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/689/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenia majetku

JUDr. Andrej Jaroš, so sídlom kancelárie: Námestie sv. Anny 361/20, 911 01 Trenčín, týmto ako správca úpadcu:
Katarína Bolerázska, nar.: 22.11.1965, trvale bytom Karpatská ulica 2478/29, 915 01 Nové Mesto nad
Váhom (ďalej ako „Úpadca“) oznamuje, že v zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí nasledovné:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na vykonanie šetrení majetku
Úpadcu, predložili takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne, dňa 08.10.2019

JUDr. Andrej Jaroš, správca

K090905
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. M. R. Štefánika 382/31, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/343/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/343/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o skončení konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Karol Porubčin, správca dlžníka: Renata Balážová, nar. 25.05.1972, trvale bytom Gen. M. R. Štefánika
382/31, 911 01 Trenčín, 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 oznamujem, že
konkurz na majetok dlžníka vedený na Okresnom súde Trenčín sp. zn. 40OdK/343/2019, a po splnení
rozvrhu výťažku končí.

Zverejnením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Karol Porubčin, správca

K090906
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Agein s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gen. Svobodu 2752/9, 911 08 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 246 908
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40K/6/2015-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/6/2015
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty

Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21
814 99 Bratislava
sp. zn.: 40K/6/2015-S297
sp. zn. súdneho spisu: 40K/6/2015
V Považskej Bystrici dňa 24.07.2019

Návrh rozvrhu z oddelenej podstaty
(97 ZoKR)

1. Vyhlásenie konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 11.06.2015, sp. zn. 40K/6/2015, uverejneným v Obchodnom vestníku
č. 115/2015 dňa 18.06.2015 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Agein s.r.o. so sídlom Gen. Svobodu
2752/9, 911 08 Trenčín, IČO 46 246 908 a do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Karol Porubčin so sídlom
kancelárie Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica, značka správcu S297.

2. Prihláška zabezpečeného veriteľa:
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veriteľ
Suma zistenej pohľadávky
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005 15.825,74 €
(pôvodný zabezpečený veriteľ: SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici (č. 15-3.502,90 €, č. 16-4.006,19 €, č. 17-7.963,25 €, č. 18- 96,40
22, 911 33 Trenčín, IČO 36 854 140)
€, č. 19-73,60 €, č. 20-183,40 €)

Veriteľ je zabezpečený majetkom uvedeným v súpise oddelenej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku OV
č. 162/2015 dňa 24.08.2015, OV č. 175/2015 dňa 11.09.2015.
3. Súpis Oddelenej podstaty
Veriteľ SR – Daňový úrad Trenčín, K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, IČO 36 854 140 je zabezpečený
majetkom uvedeným v súpise oddelenej podstaty, zverejnený v Obchodnom vestníku OV č. 162/2015 dňa
24.08.2015, OV č. 175/2015 dňa 11.09.2015. Predmetom zabezpečovacieho práva sú hnuteľné veci – motorové
vozidlá:
1. Druh: osobné vozidlo

TYP: 6Y SEASYX01FM5

Značka: Škoda

VIN: TMBJF46Y743912118

Obchodný názov: Fabia Combi

Rok výroby: 19.09.2003

Kategória: M1
Druh karosérie: AC KOMBI

Farba: biela
EČ: TN082DN

2. Druh: nákladné vozidlo

TYP: 9K/AYQ/SG

Značka: Seat

VIN: VSSZZZ9KZ3R004217

Obchodný názov: Inca

Rok výroby: 01.01.2002

Kategória: N1

Farba: biela

Druh karosérie: BA Skriňová

EČ: TN107DN

4. Prevod alebo prechod práv zabezpečených veriteľov
Počas konkurzu nastali tieto zmeny veriteľov:
Okresný súd Uznesením 40K/6/2015-446 zo dňa 07.10.2013 potvrdil prevod pohľadávok pôvodného veriteľa
Slovenská republika – Daňový úrad Trenčín so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 na veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, IČO 35 776 005, a to v rozsahu postúpených pohľadávok vo výške
22.446,72 €, ktoré sú vedené v zozname pohľadávok pod č. 15 až 33 ( zabezpečené pohľadávky vo výške
15.825,74 €, vedené v zozname pohľadávok pod č. 15 až 20). Správca vykonal zmenu v zozname pohľadávok
v časti J a takto ju zaslal konkurznému súdu.

5. Schôdza veriteľov

Dňa 22.09.2015 o 11.00 hod sa konala prvá schôdza veriteľov, ktorá bola zvolaná oznámením v Obchodnom
vestníku OV č. 156/2015 dňa 14.08.2015. Zápisnica z 1. schôdze veriteľov je zverejnená v Obchodnom vestníku
OV č. 185/2015 dňa 28.09.2015.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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6. Speňažovanie majetku zapísaného v oddelenej podstate

V zmysle udeleného záväzného pokynu príslušného orgánu – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava 1, IČO 35 776 005 ako splnomocnený zástupca zabezpečeného veriteľa SR – Daňový úrad so
sídlom v Trenčíne na majetok oddelenej podstaty zo dňa 28.10.2015 správca pristúpil k speňažovaniu majetku
zapísaného v oddelenej podstate prostredníctvom vyhlásenia 1. kola ponukového konania, zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 234/2015 dňa 07.12.2015 s tam uvedenými podmienkami.

SPEŇAŽOVANIE
Výťažok – oddelená podstata

V zmysle udeleného záväzného pokynu príslušného orgánu – Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814
99 Bratislava 1, IČO 35 776 005 ako splnomocnený zástupca zabezpečeného veriteľa SR – Daňový úrad so
sídlom v Trenčíne na majetok oddelenej podstaty zo dňa 28.10.2015 správca pristúpil k speňažovanie majetku
zapísaného v oddelenej podstate prostredníctvom vyhlásenia 1. kola ponukového konania, zverejnené
v Obchodnom vestníku OV č. 234/2015 dňa 07.12.2015 s tam uvedenými podmienkami. Tohto kola sa zúčastnili
piati záujemci. Na základe uvedeného a v zmysle záväzného pokynu správca požiadal písomným podaním zo
dňa 15.01.2016 zabezpečeného veriteľa o udelenie súhlasu víťaznej ponuky. Slovenská konsolidačná, a.s. ako
splnomocnený zástupca zabezpečeného veriteľa DÚ Trenčín
Písomným podaním zo dňa 26.01.2016 odsúhlasil predaj predmetných motorových vozidiel víťaznému záujemcovi
JLK valk s.r.o., Hliny 1409/1, 017 01 Považská Bystrica, IČO 46 212 914 za kúpnu cenu 1.250 € (Škoda Fabia),
650 € (Seat Inca). Kúpna zmluva uzatvorená dňa 22.02.2016.
Výťažok z predaja motorových vozidiel : 1.250 € (Škoda Fabia), 650 € (Seat Inca).
Výťažok so speňaženia spolu: 1.900 €
7. Pohľadávky proti podstate a náklady konkurzu

Správca pred zostavením rozvrhu výťažku oddelenej podstaty v zmysle § 96 ods. 2 ZoKR zverejnil v Obchodnom
vestníku č. 152/2019 dňa 08.08.2019 Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate.
Námietky v uvedenej lehote podané neboli.

p. č. Veriteľ
1
JUDr. Karol
správca
2
JUDr. Karol
správca
3

6

JUDr. Karol
správca
JUDr. Karol
správca
JUDr. Karol
správca
SLSP a.s.

7

JUDr.

4
5

Karol

Porubčin
Porubčin

Porubčin
Porubčin
Porubčin

Porubčin

Právny dôvod
Suma €
- Kancelárske potreby
1,00
dňa 25.06.2015
- Poštovné
1,31
Oznámenie v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 – 3x dňa
29.06.2015
- Poštovné
0,22
Výzva úpadcovi dňa 29.06.2015
– Kancelárske potreby
1,35
dňa 01.07.2015
- Poštovné
0,27
1. správa na OS dňa 02.07.2015
FA za súčinnosť SLSP a.s.
3,37
Dňa 07.07.2015
- Cestovné náklady: kontrola majetku dňa 09.07.2015
3,33

Rozsah uspokojenia
Uhradené
v plnej
výške
Uhradené
v plnej
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
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v plnej
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8
9
10
11
12
13

14
15
16

správca
Eva Rogová - ekonómka
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

JUDr. Karol
správca
JUDr. Karol
správca
JUDr. Karol
správca

Porubčin
Porubčin
Porubčin

17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

JUDr. Karol
správca
JUDr. Karol
správca

Porubčin

JUDr. Karol
správca
JUDr. Karol
správca

Porubčin

JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca
JUDr.
správca

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Karol

Porubčin

Porubčin

Porubčin
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2,80

- Poštovné
0,25
2. správa na OS dňa 22.07.2015
- Poštovné
0,22
Výzva na poskytnutie súčinnosti – Allianz a.s. dňa 23.07.2015
- Poštovné
0,22
Výzva na poskytnutie súčinnosti – UNIQA a.s. dňa 23.07.2015
- Poštovné
0,22
Žiadosť o predlženie lehoty na podanie DP dňa 23.07.2015
- Poštovné
0,22
Žiadosť o predlženie lehoty na predloženie mesačných výkazov dňa
23.07.2015
- Kancelárske potreby
0,46
dňa 24.07.2015
- Cestovné náklady
3,30
dňa 29.07.2015
- Poštovné
0,22
3. správa na OS dňa 03.08.2015
Odmena predbežného správcu a náhrada preukázaných výdavkov dňa 134,02
11.08.2015
- Kancelárske potreby
0,23
dňa 19.08.2015
- Poštovné
0,22
Žiadosť o vrátenie nespotrebovanej časti preddavku na OS dňa
08.09.2015
- Poštovné
0,25
4. správa na OS dňa 09.09.2015
- Poštovné
0,25
Návrh na určenie paušálnej odmeny správcu na OS dňa 25.09.2015
- Poštovné
0,25
Zaslanie doplneného zoznamu pohľadávok na OS dňa 08.10.2015
- Poštovné
0,25
Správa o priebehu konkurzu za kalendárny ¼ rok na OS dňa 08.10.2015
- Poštovné
0,22
Zaslanie evidencie PPP na OS dňa 13.10.2015
- Cestovné náklady: obhliadka motorového vozidla so záujemcom dňa 23,19
27.11.2015
- Cestovné náklady: obhliadka motorového vozidla so záujemcom dňa 23,05
07.12.2015
- Cestovné náklady: obhliadka motorového vozidla so záujemcom dňa 23,05
09.12.2015
- Poštovné
1,75
Žiadosť o uloženie záväzného pokynu – Soc. poisťovňa dňa 30.11.2015
- Poštovné
0,24
Zaslanie doplneného zoznamu pohľadávok na OS dňa 08.12.2015
- Poštovné
0,24
Zaslanie doplneného zoznamu pohľadávok na OS dňa 14.12.2015
- Poštovné
0,22
Správa o priebehu konkurzu za kalendárny ¼ rok na OS dňa 07.01.2016
- UZNESENIE – priznaná paušálna odmena správca dňa 29.12.2015
325,76
- Cestovné náklady: obhliadka motorového vozidla so záujemcom dňa 22,66
08.01.2016
- Poštovné
0,25
Zaslanie evidencie PPP na OS dňa 14.01.2015
- Poštovné
1,75
Žiadosť o udelenie súhlasu na prijatie ponuky – SK a.s. dňa 18.01.2016
- Kancelárske potreby
1,40
dňa 28.01.2016
- Kancelárske potreby - obálky
0,48
dňa 09.02.2016
- Kancelárske potreby – kancelársky papier
0,56
dňa 19.02.2016
- Poštovné
0,22
Správa o priebehu konkurzu za kalendárny ¼ rok na OS dňa 07.04.2016
- Poštovné
0,22
Zaslanie evidencie PPP na OS dňa 07.04.2016

výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške

v plnej
v plnej
v plnej
v plnej
v plnej

Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške

v plnej

Uhradené
výške
Uhradené
výške

v plnej

Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
výške
Uhradené
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579,49 €

Rekapitulácia
Výťažok spolu:

1.900,00 €

Náklady spolu:

579,49 €

Rozdiel:

1.320,51 €

8. Náklady na správu a ukončenie konkurzu

·
·
·
·
·

Súdny poplatok 0,2 % z výťažku OP, t. j. : 3,80 €
Archívne uloženie písomností: 300,00 €
Odmena správcu z výťažku z predaja motorových vozidiel (14%): 266,00 €
Záverečné účtovníctvo: 300,00 €
Poplatok banky za prevod výťažku: 0,00 €

SPOLU: 869,80 €

Náklady spolu:: 579,49 € + 869,80 € = 1.449,29 €

9. Archívne uloženie písomností

Archívne uloženie písomností v počte 25 šanónov vykoná KAD P, s.r.o. do uplynutia lehôt uloženia dokumentov
za odmenu 300,00 €.

10. Odmena správcu z výťažku

Odmena správcu z výťažku podľa § 20 ods. 1 písm. c) Vyhlášky č. 665/2005 Z.z. vo výške 266,00 €.

11. Záverečné účtovníctvo

Vykonanie záverečného účtovníctva a prác súvisiacich s ukončením podnikania úpadcu správca poveril
vykonaním ekonómky za dohodnutú odmenu vo výške 300,00 €.
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12. Konečný rozvrh pre zabezpečeného veriteľa

Výťažok z predaja majetku - motorových vozidiel 1.900,00 €, po odpočítaní nákladov konkurzu vo výške
1.449,29 predstavuje sumu 450,71 € pre zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska
21, Bratislava, IČO 35 776 005.

Uspokojenie zabezpečeného veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s. ,Cintorínska 21, Bratislava, vo výške 450,71
€.

Poučenie správcu:

V súlade s § 96 ods. 5 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení predkladám tento
rozvrh príslušnému orgánu, ktorým Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava a súčasne mu ako
príslušnému orgánu určujem 45 dňovú lehotu na jeho schválenie, ktorá začína plynúť od jeho doručenia.

K090907
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martinka Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín ., 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1971
Obchodné meno správcu:
Licitor recovery k. s.
Sídlo správcu:
Dlhá ulica 426/3, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/478/2019 S1388
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/478/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Dlhá ulica 426/3, 971 01 Trenčín, IČO: 45 393 486, správca
úpadcu Július Martinka, nar. 06.10.1971, bytom Trenčín 911 01, oznamuje, že po základnej prihlasovacej
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 07.10.2019 doručená do kancelárie správcu prihláška pohľadávky
veriteľa Slovenská republika- Krajský súd Bratislava, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759,
pod por.č. 1, s celkovou sumou vo výške 522,05 €.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 Zákona o konkurze a
reštrukturalizácii č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov.

LICITOR recovery, k.s.
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Správca

K090908
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vokel Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrchteplá 77, 017 05 Vrchteplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/376/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/376/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľuboš Vokel , nar. 28.02.1985, trvale bytom
Vrchteplá 77, 017 05 Považská Bystrica, občan SR, vyhlásil 1. kolo ponukového konania na speňaženie
majetku dlžníka podľa ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z. z. ZKR.
·
·
·

3. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 181/2019 dňa 19. septembra 2019
lehota na predkladanie písomných ponúk bola stanovená do 08. októbra 2019 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 08. októbra 2019 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Vladimír Žitník konštatoval, že 3. kola ponukového konania sa nezúčastnil ani
1 záujemca, do kancelárie správcu nebola doručená ani 1 ponuka a ani nebola zložená záloha zo strany
záujemcu.
Na základe vyššie uvedeného správca 3. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K090909
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šmeralova 1558 / 14, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/570/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/570/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Beata Krausová, správca S1180, so sídlom Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom, oznamuje, že v
zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na Jana Lacková, nar.3.3.1981, trvale bytom Šmeralová
1558/14, 972 51 Handlová, sa k o n č í.
Dôvod:
Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
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konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR sa týmto oznámením konkurz na majetok Jana Lacková, nar.3.3.1981, trvale bytom
Šmeralová 1558/14, 972 51 Handlová z r u š u j e.
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K090910
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vokel Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrchteplá 77, 017 05 Vrchteplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/376/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/376/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

VYLÚČENIE

SÚPISOVEJ

ZLOŽKY MAJETKU ZO

SÚPISU

JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Ľuboš Vokel , nar. 28.02.1985, trvale bytom
Vrchteplá 77, 017 05 Považská Bystrica, občan SR , sp. zn.: 38OdK/376/2019 vylučujem majetok zo súpisu
všeobecnej podstaty pod poradovým číslom súpisu 1./, a to osobný automobil SEAT LEON 1,9 PB-352-BO
nakoľko sa predmetné motorové vozidlo nepodarilo speňažiť ani v 3. ponukovom konaní.
v Považskej Bystrici, dňa 08.10.2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca konkurznej podstaty

K090911
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vokel Ľuboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrchteplá 77, 017 05 Vrchteplá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/376/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/376/2019
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: Ľuboš Vokel, nar. 28.02.1985, trvale bytom Vrchteplá 77, 017 05 Považská Bystrica, občan SR pod sp.
zn.: 38OdK/376/2019, sa končí.
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Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľuboš Vokel, nar. 28.02.1985, trvale bytom
Vrchteplá 77, 017 05 Považská Bystrica, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/376/2019, zrušuje.
Považská Bystrica 08. október 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K090912
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Demín Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhé Hony 1164 / 44, 911 04 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.06.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Alojz Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/159/2019 S485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/159/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Dlžníka Tomáš DEMÍN, sp. zn.
40OdK/159/2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty Dlžníka: Tomáš DEMÍN, nar. 28.06.1985, trvale bytom Dolné
Hony 1164/44, 911 04 Trenčín, občan SR, v súlade s § 167p ZKR vyhlásil 2. kolo ponukového konania na
speňaženie majetku dlžníka podľa § 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust.§ 167p ZKR.
·
·
·

2. kolo ponukového konania bolo zverejnené v OV č. 171/2019 dňa 05. septembra 2019
lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 04. októbra 2019 do 14:00 hod
termín otvárania obálok bol stanovený na 04.októbra 2019 o 15:00 hod.

Správca konkurznej podstaty JUDr. Alojz Žitník konštatoval, že 2. kola ponukového konania sa zúčastnil jeden
záujemca, do kancelárie správcu bola doručená ani 1 ponuka a taktiež bola zložená záloha zo strany záujemcu,
správca odmietol ponuku pre neprimerane nízky návrh kúpnej ceny, ktorý nespĺňal podmienky 2.kola ponukového
konania.
Na základe vyššie uvedeného správca 2. kolo ponukového konania vyhlásil za neúspešné.
V Považskej Bystrici, dňa 04.10.2019
JUDr. Alojz Žitník, správca konkurznej podstaty
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K090913
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Juráš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
--- ---, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/535/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/535/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, preskúmal
pomery dlžníka, pričom vychádzal najmä zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
informácií poskytnutých dlžníkom na osobnom stretnutí a zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Nakoľko nebol zistený žiadny speňažiteľný majetok dlžníka správca konštatuje, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu uvedené v ust. §167t ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení.
Z tohto dôvodu v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Štefan Juráš, nar. 12.10.1969, trvale bytom
Handlová sa končí.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Štefan Juráš, nar. 12.10.1969, trvale bytom Handlová zrušuje.

K090914
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Valjent Karol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 168 / 40, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.01.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/488/2018 S1394
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/488/2018
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
Na základe vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Karol Valjent, nar. 02.01.1958, trvale bytom Partizánska 168/40, 018 41 Dubnica
nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/488/2018, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Dlžníka Karol Valjent, nar. 02.01.1958,
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Partizánska 168/40, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan SR pod sp. zn.: 38OdK/488/2018,

v Považskej Bystrici, dňa 8. októbra 2019
JUDr. Miroslava Žitníková, správca

K090915
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čičko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lubina 363, 916 12 Lubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Žitník
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/408/2019 S1393
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/408/2019
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 vykonaného preskúmania pomerov Dlžníka v zmysle § 166i zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií poskytnutých Dlžníkom a doteraz získaných
informácií od tretích osôb nebol zistený majetok vo vlastníctve Dlžníka.
Potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu uvedené v § 167v ods. 1 ZKR, sa
konkurz na majetok Dlžníka Ivan Čičko, nar. 17.06.1971, trvale bytom 916 12 Lubina 363, občan SR pod sp.
zn.: 40OdK/408/2019, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka Ivan Čičko, nar. 17.06.1971, trvale
bytom 916 12 Lubina 363, občan SR pod sp. zn.: 40OdK/408/2019, zrušuje.
v Považskej Bystrici, dňa 8. októbra 2019
JUDr. Vladimír Žitník, správca

K090916
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 6A/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/330/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/330/2019
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
Stredoslovenská energetika, a.s.
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Ulica
Pri Rajčianke
T. Vansovej

Číslo
8591/4B
24

Obec
Žilina
Prievidza

Prihlásená suma - Celková suma
191,51 €
10 220,92 €

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

K090917
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zrušení ponukového konania
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019, dňa 26.09.2019 v Obchodnom
vestníku č. 186/2019 pod položkou K085825 zverejnila ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci
s nasledovným popisom:
Popis: Hyundai i 30, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AB hatchback 5 dver., VIN:
TMAD351UAGJ305373, rok výroby: 2016

Stav: havarované, pojazdné, stav tachometra: 240 000 km.

Dňa 04.10.2019 správca zrušil vyššie uvedené ponukové konanie z dôvodu nesprávnej identifikácie predmetu
ponukového konania.

Správca zverejní nové ponukové konanie v Obchodnom vestníku.

V Trenčíne dňa 04.10.2019

JUDr. Martina Poláčková, správca

K090918
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava súpisovej zložky
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019, dňa 04.09.2019 v Obchodnom
vestníku č. 170/2019 pod položkou K077750 zverejnila súpis všeobecnej podstaty.
Ako súpisová zložka č. 1 bola zapísaná hnuteľná vec – motorové vozidlo s nasledovným popisom a súpisovou
hodnotou
Popis: Hyundai i 30, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AB hatchback 5 dver., VIN:
TMAD351UAGJ305373, rok výroby: 2016
Súpisová hodnota: 8000 € (v zmysle údajov poskytnutých dlžníkom)

Správca opravuje popis a súpisovú hodnotu súpisovej zložky č. 1 nasledovne:
Poradové číslo: 1
Súpisová zložka majetku: Hnuteľná vec
Popis: Hyundai i 30, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AB hatchback 5 dver., VIN:
TMAD351UAGJ305373, rok výroby: 2015
Stav: vozidlo je havarované po strete s vysokou zverou, pojazdné. Sú nutné drobné opravy prednej karosérie,
resp. oprava/výmena predného nárazníka, ľavého reflektora, čiastočne oprava kapoty. Motor benzínový.
Najazdených 240 000 km. Vozidlo je nutné prehliadnuť technikom, správca počas skúšobnej jazdy zistil chybné
radenie – chyba pri preradení na prevodový stupeň 4. Celkový stav zodpovedá veku, najazdeným km a poruche
a nutným opravám, ktoré su viditeľné. Platná STK, servis pri 240 000 km. Majiteľ neuvádza, servisné práce vo
väčšej miere ako výmena oleja a filtrov.
Mena: Eur
Súpisová hodnota majetku: 5000 €
V Trenčíne dňa 04.10.2019
JUDr. Martina Poláčková, správca

K090919
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové
konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
1. kolo
Predmet ponukového konania: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Hyundai i 30, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AB hatchback 5 dver., VIN:
TMAD351UAGJ305373, rok výroby: 2015

Stav: vozidlo je havarované po strete s vysokou zverou, pojazdné. Sú nutné drobné opravy prednej karosérie,
resp. oprava/výmena predného nárazníka, ľavého reflektora, čiastočne oprava kapoty. Motor benzínový.
Najazdených 240 000 km. Vozidlo je nutné prehliadnuť technikom, správca počas skúšobnej jazdy zistil chybné
radenie – chyba pri preradení na prevodový stupeň 4. Celkový stav zodpovedá veku, najazdeným km a poruche
a nutným opravám, ktoré su viditeľné. Platná STK, servis pri 240 000 km. Majiteľ neuvádza, servisné práce vo
väčšej miere ako výmena oleja a filtrov.
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 203a ods. 2 ZKR).
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, a výškou ponúkanej
kúpnej sumy na e – mail: polackova@tvoj-pravnik.sk v lehote podľa tohto oznámenia.
2. 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.
3. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) na e – mail správcu potvrdenie o úhrade zálohy
na celú ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet
správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu: a) meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a b) typ (výrobnú značku) motorového vozidla za účelom
správnej špecifikácie ponuky. V prípade, ak ponuka bude nejasná alebo nezrozumiteľná, správca je
oprávnený takúto ponuku vylúčiť z ponukového konania.
Číslo bankového účtu pre účely zaplatenia zálohy na kúpnu cenu:
IBAN SK6583300000002200472247.
Ďalšie podmienky ponukového konania:
Úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie
kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.)
Vyhodnotenie ponúk:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízke ponuky.
Poučenie:
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. Ak sa vec podliehajúca konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o túto vec 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.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K090920
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 172 / 10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/637/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/637/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka František Kováč, nar. 15.06.1988, trvale bytom A. Bernoláka
172/10, 972 47 Oslany, pod sp. zn.: 40OdK/637/2019 oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu v pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00 hodiny, po
predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca

K090921
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulíková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 1033 / 22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/652/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/652/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Ivana Bulíková, nar. 17.12.1989, trvale bytom Februárová
1033/22, 958 01 Partizánske, pod sp. zn.: 40OdK/652/2019 oznamujem, že do spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu v pracovných dňoch v čase od 10,00 hodiny do 12,00 hodiny a od 13,00 hodiny do 16,00
hodiny, po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle +421907788053.
Mgr. Janette Adamcová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090922
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zábojník Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2059 / 126, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/402/2019 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/402/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Martina Poláčková, sídlo kancelárie: Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín, správkyňa konkurznej podstaty
dlžníka Jozef Zábojník, nar. 21.04.1991, trvale bytom Rozkvet 2059/126, 017 01 Považská Bystrica, konkurzné
konanie vedené pred Okresným súdom Trenčín pod sp. zn. 40OdK/402/2019
týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové
konanie na speňaženie súboru majetku vo vlastníctve dlžníka.
2. kolo
Predmet ponukového konania: HNUTEĽNÁ VEC
Popis: BMW 320, farba: strieborná metalíza svetlá, druh karosérie: AA sedan, VIN: WBAAL71020KE43516,
dočasne vyradené z cestnej premávky, rok výroby: 1999

Stav: dočasne vyradené z cestnej premávky do 04.12.2019, bez platnej STK
Lehota na predkladanie ponúk:
10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. V prípade, ak posledný deň lehoty pripadne na
sobotu, nedeľu alebo sviatok, posledný deň lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň (§ 203a ods. 2 ZKR).
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu, a výškou ponúkanej
kúpnej sumy na e – mail: polackova@tvoj-pravnik.sk v lehote podľa tohto oznámenia.
2. 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.
3. Spolu s ponukou je záujemca povinný predložiť (zaslať) na e – mail správcu potvrdenie o úhrade zálohy
na celú ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet
správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu: a) meno a priezvisko záujemcu fyzickej osoby
alebo obchodné meno (názov) právnickej osoby a b) typ (výrobnú značku) motorového vozidla za účelom
správnej špecifikácie ponuky. V prípade, ak ponuka bude nejasná alebo nezrozumiteľná, správca je
oprávnený takúto ponuku vylúčiť z ponukového konania.
Číslo bankového účtu pre účely zaplatenia zálohy na kúpnu cenu:
IBAN SK6583300000002200472247.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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IBAN SK6583300000002200472247.
Ďalšie podmienky ponukového konania:
Úspešný záujemca je povinný znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie
kúpnej zmluvy, správny poplatok, overenie podpisov, poštovné a pod.).
Vyhodnotenie ponúk:
Správca vyhodnotí ponuky v súlade so ZKR do 7 pracovných dní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
v zmysle tejto ponuky. Správca je oprávnený vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízke ponuky.
Poučenie:
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. Ak sa vec podliehajúca konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva
podliehať konkurzu. Ak o túto vec 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.

JUDr. Martina Poláčková, správca

K090923
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lebovič Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Beckovská 1188 / 25, 911 05 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Beata Krausová
Sídlo správcu:
Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/453/2019 S1180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/453/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín vydaným pod sp. zn. 38OdK/453/2019-16 zo dňa 10.7.2019, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 135/2019 zo dňa 16.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu
Peter Lebovič, nar.23.6.1977, trvale bytom Beckovská 1188/25, 911 05 Trenčín, a bola som ustanovená do
funkcie správcu.
V zmysle ustanovenia § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem prvé kolo ponukového konania na
predaj nižšie špecifikovaného majetku úpadcu, zapísaného do súpisu majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 181/2019 zo dňa 19.9.2019.

I.

Informácie o ponukovom konaní
a. Poradie ponukového konania: prvé.
b. Predmet ponukového konania:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Rodinný dom s pozemkom, špecifikovanými nižšie, zapísané v súpise majetku pod
súpisovým číslom 1, s celkovou hodnotou zložiek majetku 5000 €.

Súp.č.
1

Popis majetku
Zastavané plochy a nádvoria
Rodinný dom

Podstata
všeobecná
všeobecná

Kat. územie
Banská Štiavnica
Banská Štiavnica

Číslo LV
128
128

Číslo parcely
2551
2551

Súp. číslo
467

Podiel
1/8
1/8

c.

Vyhlasovateľ: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská 354/32, 018 41 Dubnica
nad Váhom, správca majetku úpadcu: Peter Lebovič, nar.23.6.1977, trvale bytom Beckovská
1188/25, 911 05 Trenčín.
d. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 25.10.2019.
e. Obhliadka: Obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: asistent@benetax.sk.
II. Spôsob predkladania záväzných ponúk:
c. Záujemca: môže byť fyzická alebo právnická osoba.
d. Náležitosti ponuky: ponuka musí byť písomná, datovaná, riadne podpísaná a musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu pri fyzickej osobe; názov, sídlo
a IČO pri právnickej osobe; údaje o bankovom spojení (číslo účtu v tvare IBAN); telefonické, príp.
mailové spojenie; označenie predmetu kúpy; ponúknutú kúpnu cenu; doklad preukazujúci
zaplatenie zálohy ponúknutej kúpnej ceny na určený účet správcu; fotokópiu občianskeho
preukazu pri fyzickej osobe; fotokópiu výpisu z obchodného alebo iného registra spolu s
fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá koná v mene a na účet právnickej osoby pri
právnickej osobe.
e. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Beata Krausová, správca S1180, sídlo: Bratislavská
354/32, 018 41 Dubnica nad Váhom.
f. Predkladanie záväzných ponúk: ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná a bez akýchkoľvek
podmienok. Ponuka musí byť doručená správcovi v lehote určenej v bode I. písm. d. najneskôr do
15:00 hod. daného dňa, a to v zalepenej obálke s výrazným označením „38OdK/453/2019NEOTVÁRAŤ“. Na ponuky doručené po stanovenej lehote alebo doručené v rozpore s týmito
podmienkami ponukového konania sa neprihliada. V prípade doručenia viacerých ponúk jedným
záujemcom sa bude prihliadať na ponuku, ktorá spĺňa všetky uvedené náležitosti a v ktorej je
suma za odkúpenie hnuteľného majetku úpadcu najvyššia.
III. Záloha
c. Výška zálohy: v zmysle § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri ktorých bola uhradená
záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu.
d. Lehota: záujemca je povinný zložiť zálohu najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
ktorá je určená v bodoch vyššie.
e. Účet správcu: zálohu je potrebné uhradiť na účet správcu číslo SK03 8360 5207 0042 0516
4875, s použitím variabilného symbolu: 384532019. Do poznámky záujemca uvedie svoje meno
a priezvisko, príp. názov spoločnosti.
f. Neúspešným uchádzačom sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej záväznej
ponuke do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.
IV. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk
c. Vyhodnotenie ponúk: na ponuky, ktoré nemajú všetky náležitosti a ku ktorým neboli priložené
požadované doklady sa nebude prihliadať. Taktiež na ponuky doručené správcovi po uplynutí
lehoty sa nebude prihliadať. Správca je oprávnený odmietnuť každú neprimerane nízku
predloženú ponuku.
d. Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu najneskôr nasledujúci pracovný deň po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk.
e. Kritériá: rozhodujúcim a jediným kritériom je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Všetky náklady súvisiace
s prevodom, prevzatím a prepravou majetku znáša úspešný záujemca.
f. Víťaz ponukového konania:
víťaza ponukového konania bude správca kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v ponuke
do 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk a v prípade, že oprávnená osoba uvedená v § 167r ods. 4 ZKR
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v súlade s § 167r ods. 2 ZKR nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, najneskôr do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty podľa § 167r ods. 2 ZKR
s ním uzatvorí kúpnu zmluvu.
V Dubnici nad Váhom, dňa 8.10.2019
Ing. Beata Krausová, správca S1180

K090924
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: RGOGETECH, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 17 / 0, 915 34 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 349 097
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38K/2/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/2/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Typ majetku
Iná majetková
hodnota
Peňažná
pohľadávka

Podstata
Všeobecná
podstata
Všeobecná
podstata

Názov

Súpisová
hodnota [EUR]

Zabezpečenie

obchodný podiel v spoločnosti STROJTECH, s.r.o. v konkurze

100000.00

Nie

zmluvná pokuta podľa par. 11 ods. 2 zákona. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12500.00

Nie

K090925
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 172 / 10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/637/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/637/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu František Kováč, nar.: 15.06.1988, trvale bytom A. Bernoláka 172/10, 972 47 Oslany, (ďalej len ako
„Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu
za
účelom
popretia
pohľadávok,
je
vedený
v
slovenskej
sporiteľni,
a.s.
IBAN:
SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správc

K090926
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulíková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 1033 / 22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/652/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/652/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Janette Adamcová, so sídlom Staromyjavská 1031/14, Myjava 907 01, značka správcu S 1504, ako správca
úpadcu Ivana Bulíková, nar.: 17.12.1989, trvale bytom Februárová 1033/22, 958 01 Partizánske, (ďalej len ako
„Úpadca“) v zmysle § 32 ods. 7 písm. b.) zpodľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu
za
účelom
popretia
pohľadávok,
je
vedený
v
slovenskej
sporiteľni,
a.s.
IBAN:
SK5509000000000252951830, BIC: GIBASKBX.
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 350,00 EUR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Janette Adamcová, správc

K090927
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Erika Svoradová, nar. 14.11.1980, bytom Kpt. Nálepku
676/2, 018 41 Dubnica nad Váhom, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 40OdK/320/2019 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

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

K090928
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Pihík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 147/44, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/577/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/577/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Spoluvlastnícky podiel na stavbe:
Typ
P. súpisovej
Popis
č. položky
majetku
1. stavba

Parcelné Súpisné Parcela
LV
Okres
číslo
číslo
registra

Rodinný
661 1870
dom

147

C

Obec

Názov
k. ú.

Spolu
Súpisová hodnota
vlastnícky
Deň
Štát
majetku
podiel
zápisu
v EUR
úpadcu

Bánovce Bánovce Bánovce
nad
nad
nad
SR 1/20
Bebravou Bebravou Bebravou

1000,00 €

8.10.2019

Spoluvlastnícky podiel na pozemku:
Typ
P. súpisovej Druh
Parcelné Výmera Parcela
LV
Okres
č. položky
pozemku
číslo
v m2
registra
majetku
Zastavaná
Bánovce
2. pozemok plocha
a 661 1870
478
C
nad
nádvorie
Bebravou

Spolu
Názov k.
vlastnícky
Obec
Štát
ú.
podiel
úpadcu
Bánovce Bánovce
nad
nad
SR 1/20
Bebravou Bebravou

Súpisová hodnota
Deň
majetku
zápisu
v EUR
2500,00 €

8.10.2019

K090929
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Filip Pihík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hollého 147/44, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Roderová
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/577/2019 S1369
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/577/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Katarína Roderová, správca, sídlo: Piaristická 44, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 33 174 873,
zapísaný v Zozname správcov Ministerstva Spravodlivosti, Slovenskej republiky, značka správcu: S 1369 ( ďalej
len ako: „správca“ alebo „vyhlasovateľ“ ), ako správca dlžníka: Filip Pihík, nar. 04.11.1982, trvale bytom Hollého
147/44, 957 01 Bánovce nad Bebravou, SR ( ďalej len ako: „Dlžník“ ) sp. zn. konania: 38OdK/577/2019, konanie
vedené pred Okresným súdom Trenčín vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku
zapísaného do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) vo výlučnom vlastníctve dlžníka.
Predmetom predaja je nehnuteľný majetok – spoluvlastnícky podiel na pozemku a spoluvlastnícky podiel na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rodinnom dome zapísaný do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata ) v konkurznom konaní dlžníka.
Uvedený nehnuteľný majetok sa predáva ako súbor nehnuteľností.
Presná špecifikácia predmetu predaja:
nehnuteľnosť – spoluvlastnícky podiel na rodinnom dome zapísaný do súpisu majetku podstát ( všeobecná
podstata ) pod súpisovou zložkou majetku č. 1.
a
nehnuteľnosť – spoluvlastnícky podiel na pozemku zapísaný do súpisu majetku podstát ( všeobecná podstata )
pod súpisovou zložkou majetku č. 2.
V zmysle ustanovenia § 167n ods. 1) ZKR nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu väčšej hodnoty správca speňaží
dražbou za primeraného použitia osobitného predpisu. Nehnuteľnosti podliehajúce konkurzu menšej hodnoty
správca speňaží ako hnuteľnú vec.
Spoluvlastnícky podiel na stavbe:
Typ
P. súpisovej
Popis
č. položky
majetku
1. stavba

LV

Parcelné Súpisné Parcela
Okres
číslo
číslo
registra

Rodinný
661 1870
dom

147

C

Obec

Názov
k. ú.

Štát

Spolu
vlastnícky Súpisová hodnota Deň
podiel
majetku
zápisu
úpadcu

Bánovce Bánovce Bánovce
nad
nad
nad
SR 1/20
Bebravou Bebravou Bebravou

1000,00€

8.10.2019

Spoluvlastnícky podiel na pozemku:
Typ
P. súpisovej Druh
Parcelné Výmera Parcela
LV
Okres
č. položky pozemku
číslo
v m2
registra
majetku
Zastavaná
Bánovce
2. pozemok plocha a 661 1870
478
C
nad
nádvorie
Bebravou

Obec

Názov
k. ú.

Štát

Spolu
Súpisová
vlastnícky
hodnota
podiel
majetku
úpadcu

Bánovce
Bánovce nad
nad
SR 1/20
Bebravou
Bebravou

2500,00 €

Deň
zápisu

8.10.2019

Do ponukového konania sa môže zapojiť akákoľvek slovenská alebo zahraničná fyzická alebo právnická osoba,
ktorá je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu bez obmedzenia. Záujemca musí byť spôsobilý byť
predmetom zodpovednostných vzťahov za porušenie právnych povinností. Splnenie podmienok podľa tohto
odseku sa posudzuje vždy v súlade s príslušným rozhodným právom, ktorým je právny poriadok Slovenskej
republiky.
Súťažnú ponuku možno predložiť najneskôr 10 dní odo dňa zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvý deň 10 dňovej lehoty začína plynúť v deň nasledujúci deň po
dni zverejnenia oznamu o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že
posledný deň na predkladanie cenových ponúk pripadne na víkend, štátny sviatok či iný deň pracovného pokoja,
posledným dňom lehoty je najbližší pracovný deň.
Súťažné ponuky je možné predkladať do 15:00 hod. posledného dňa lehoty na predkladanie súťažných
ponúk na adrese správcu: Ing. Katarína Roderová, správca dlžníka Filip Pihík, Piaristická 44, 911 01
Trenčín.
Záujemca predkladá súťažnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky v lehote
na predkladanie súťažných ponúk. V prípade, ak záujemca predloží súťažnú ponuku prostredníctvom poštovej
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky vyhlasovateľovi.
Záujemca predloží súťažnú ponuku v jednom origináli pričom nevyhotovuje kópie. Obal so súťažnou ponukou
obsahuje údaje:
·
·

označenie vyhlasovateľa;
adresu sídla vyhlasovateľa;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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označenie: „verejné ponukové konanie Filip Pihík - neotvárať“,

Záujemca predkladá súťažnú ponuku, ktorá obsahuje:
a.
b.
c.
·
·
·
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

označenie predmetu kúpy;
výšku navrhovanej kúpnej ceny;
identifikačné údaje záujemcu :
právnická osoba – totožnosť preukazuje výpisom z obchodného registra alebo iného registra,
fyzická osoby – podnikateľ - fotokópiu živnostenského listu, alebo iným dokladom preukazujúcim
podnikateľskú činnosť,
fyzická osoba – nepodnikateľ uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a číslo OP);
doklad preukazujúci zaplatenie zálohy vo výške ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu úpadcu
uvedenie čísla účtu, kam bude neúspešným záujemcom vrátená nimi zložená záloha
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania, do ktorého predložil
súťažnú ponuku;
prehlásenie záujemcu, že súhlasí s uzavretím kúpnej zmluvy do 10 dní odo dňa doručenia výzvy na
uzatvorenie kúpnej zmluvy
prehlásenie záujemcu, že je (on alebo osoby konajúce v jeho mene ) spôsobilý na právne úkony v plnom
rozsahu bez obmedzenia.
ponuka musí byť datovaná a riadne podpísaná oprávnenými osobami
súhlas s poskytnutím a spracovaním osobných údajov pre účely verejného ponukového konania v súlade
so zákonom číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Predmet predaja sa odpredáva za najvyššiu ponuku, pri splnení podmienok verejného ponukového
konania.
Každý záujemca o kúpu musí zložiť správcovi konkurznej podstaty finančnú zálohu vo výške ponúknutej kúpnej
ceny na bankový účet zriadený pre potreby konkurzného konania. Zloženie zálohy je podmienkou platnej účasti
záujemcu v ponukovom konaní. Záloha musí byť zložená v prospech bankového účtu:
IBAN: SK48 1111 0000 0067 6638 4017
Názov banky: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia a.s.
BIC: UNCRSKBX
VS: 385772019
Neúspešným záujemcom správca vráti vloženú zálohu v prospech účtu úpadcu najneskôr do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk.
Správca určí víťaza verejného ponukového konania do 5 dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle kancelárie správcu a o otváraní obálok sa spíše úradný záznam.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Písomné oznámenie o vybratí najvhodnejšej súťažnej ponuky oznámi vyhlasovateľ všetkým záujemcom, ktorých
súťažné podmienky boli zaradené do hodnotenia, a to do 10 dní odo dňa vyhodnotenia súťažných ponúk.
Správca si vyhradzuje právo ponuku odmietnuť, ak by bola cena neprimerane nízka.
V prípade, ak víťaz ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, do jeho práv
vstupuje náhradník. V prípade, ak náhradník ponukového konania odmietne uzatvoriť kúpnu zmluvu
z akéhokoľvek dôvodu správca bezodkladne verejné ponukové konanie zruší bez určenia víťaza.
Správca nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to aj napriek skutočnosti, že už vybral víťaza alebo náhradníka
a vyhradzuje si právo v ktoromkoľvek okamihu trvania ponukového konania toto ponukové konanie zrušiť, a to aj
bez udania dôvodu. O zrušení ponukového konania je povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval
o jeho vyhlásení.
Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek počas ponukového konania zmeniť tieto súťažné podmienky, o čom je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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povinný informovať rovnakým spôsobom ako informoval o vyhlásení ponukového konania, a taktiež písomne
informovať všetkých, ktorí sa prihlásili do ponukového konania, pričom im doručí aj aktuálne znenie súťažných
podmienok. Záujemcovia sú oprávnení v prípade nesúhlasu s novým znením podmienok odstúpiť od verejného
ponukového konania.
Vysvetlenie obsahu, zámeru alebo podmienok tejto súťaže, či akékoľvek iné informácie s ňou súvisiace, je možné
na telefónnom čísle ( +421 ) 32 651 3814, alebo prostredníctvom e-mailu: roderova@onlinespravca.sk. a to až
do uplynutia lehoty na predkladanie súťažných ponúk
Ing. Katarína Roderová, správca

K090930
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Husár Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mikušovce 329, 018 57 Mikušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1979
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/91/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola verejného ponukového konania
SKKS, k. s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „Správca“), Správca
dlžníka: Ján Husár, nar.: 22.04.1979, bytom: 018 57 Mikušovce 329, týmto v súlade s § 167q ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZoKR vyhlasuje III. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 88/2019 zo dňa 09.05.2019 pod položkou K038534.
1.
Podmienky
III.
kola
verejného
ponukového
konania:
1.1. predmetom ponukového konania je súpisová zložka majetku zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 88/2019 zo dňa 09.05.2019 pod položkou K038534, podľa
nasledovnej špecifikácie:

Názov

PEŇAŽNÁ
POHĽADÁVKA

Celková
suma,
peňažná
mena

Právny dôvod vzniku pohľadávky

Dlžník úpadcu

Súpisová
hodnota
[EUR]

Neuhradené faktúry č. 201303, č. 201304 a č. 201306 za
vykonané stavebné práce; záväzok uznaný na základe BH Site Management, s. r. o.,
Notárskej zápisnice N 338/2013, Nz 17536/2013, NCRls Považská
23,
831
03
53128,39 EUR 17886/2013 zo dňa 27.05.2013
Bratislava, IČO: 45 867 844
5312,84

1.2. v treťom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponuky uskutoční za najvyššiu ponuku,
1.3. lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od faktického zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR; prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni faktického
zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Ak pripadne posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný
deň,
1.4. ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to osobne alebo prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2.
Minimálne
náležitosti
ponuky.
2.1. záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Husár neotvárať“,
2.2. záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového
konania,
2.3. záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť,
2.4. záujemca je povinný pred podaním ponuky včas a riadne zložiť celú sumu (t.j. 100 %) z návrhu ceny
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní (ďalej tiež aj ako „Záloha“) na účet Dlžníka vedený vo Fio banka,
a.s., pobočka zahraničnej banky, č. účtu (IBAN): SK87 8330 0000 0023 0127 3087. Záloha je zložená včas, ak je
najneskôr v posledný deň lehoty ponukového konania pripísaná na účet Dlžníka uvedený v predchádzajúcej vete
tohto
oddielu,
2.5. ponuka doručená Správcovi musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (v
prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v
prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie zápisu v príslušnom registri a v
prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu v príslušnom registri), označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného ponukového
konania bez akýchkoľvek výhrad, návrh ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, číslo bankového účtu
záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný, telefonický alebo e-mailový
kontakt
a
podpis
záujemcu,
2.6. obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu 2.4.,
2.7. obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu, a to v prípade právnickej
osoby aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná (originál alebo úradne overená
kópia), v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aktuálny výpis zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je
zapísaná (originál alebo úradne overená kópia) a v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa kópia platného
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
3.
Vyhodnotenie
ponúk.
3.1. na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty
do
15:00
hod.,
sa
neprihliada,
3.2. na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 2.1. sa neprihliada,
3.3.
na
ponuku,
ktorá
neobsahuje
údaje
podľa
oddielu
2.5.
sa
neprihliada,
3.4. na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa oddielu 2.6. alebo ku ktorej
nie je priložená listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu podľa oddielu 2.7. sa neprihliada,
3.5. na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas Zálohu podľa oddielu 2.4. sa neprihliada,
3.6. na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada,
3.7. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil
všetky
ponukové
podmienky
a
zároveň
ponúkol
najvyššiu
cenu
za
predmet
ponuky,
3.8. za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, Správca vykoná žreb na
základe
ktorého
sa
rozhodne,
ktorý
záujemca
sa
stane
úspešným
záujemcom,
3.9. o skutočnostiach podľa oddielu 3.7. až 3.8., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa oddielu
3.1.
až
3.6.,
vyhotoví
Správca
úradný
záznam,
3.10. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať úspešného záujemcu o výsledku
ponukového
konania
a
neúspešným
záujemcom
vrátiť
zloženú
Zálohu,
3.11. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávky a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Ak úspešný záujemca
odmietne
uzatvoriť
v lehote určenej Správcom Zmluvu o postúpení pohľadávky alebo odmietne uzatvoriť zmluvu v Správcom
navrhnutom obsahu, Správca môže vyhlásiť tretie kolo ponukového konania za zmarené, o čom vyhotoví úradný
záznam; v takom prípade môže vyhlásiť opakovanie tretieho kola ponukového konania za tých istých podmienok.
Na prípadnú ponuku záujemcu, ktorý zmaril tretie kolo ponukového konania, sa v opakovanom kole ponukového
konania neprihliada. Správca má za zmarenie tretieho kola ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50%
zo záujemcom zloženej Zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty a to voči záujemcovi, ktorý toto
kolo ponukového konania zmaril, pokutu ktorú je Správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto záujemcu na
vrátenie zloženej Zálohy, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
3.12. Všetky náklady spojené s postúpením pohľadávky znáša záujemca.
Správca Dlžníka týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom verejnom ponukovom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

176

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

konaní.
SKKS, k.s., správca

K090931
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kučerák Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahov 788, 913 38 Soblahov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1971
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/173/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/173/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola verejného ponukového konania
SKKS, k.s., Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom (ďalej len „Správca“), Správca
dlžníka: Roman Kučerák, nar.: 04.05.1971, bytom: 913 88 Soblahov 788 týmto v súlade s § 167n ods. 1 druhá
veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v spojení s § 167p ods. 1 ZoKR
vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku Dlžníka, ktorý je zapísaný v súpise
všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 109/2019 zo dňa 07.06.2019 pod položkou
K048738.
1.
Podmienky
II.
kola
verejného
ponukového
konania:
1.1. predmetom ponukového konania je súpisová zložka majetku zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty
zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 109/2019 zo dňa 07.06.2019 pod položkou K048738, podľa
nasledovnej špecifikácie:
Názov *

Stav
opotrebovanosti

Malý motocykel (skúter) zn. CPI OLIVER SPORT JR/45/6, EČV:
opotrebovaný
TN171AE, VIN:RFTJR45AX6L814412

Rok
výroby

Spoluvlastnícky podiel Súpisová
úpadcu
hodnota [EUR]

2006

1/1

250

1.2. v druhom kole verejného ponukového konania sa predaj predmetu ponuky uskutoční za najvyššiu ponuku,
1.3. lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od faktického zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR; prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni faktického
zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Ak pripadne posledný deň
lehoty na predkladanie ponúk na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci
pracovný
deň,
1.4. ponuka záujemcu musí byť doručená na miesto predkladania ponúk, ktorým je sídlo kancelárie správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, a to osobne alebo prostredníctvom
poskytovateľa poštových služieb, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod.
2.
Minimálne
náležitosti
ponuky.
2.1. záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Konkurz Kučerák neotvárať“,
2.2. záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet
ponukového
konania,
2.3. záujemca nie je oprávnený do skončenia verejného ponukového konania predloženú ponuku meniť ani vziať
späť,
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2.4. záujemca je povinný pred podaním ponuky včas a riadne zložiť celú sumu (t.j. 100 %) z návrhu ceny
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní (ďalej tiež aj ako „Záloha“) na účet Dlžníka vedený vo Fio banka,
a.s.,
pobočka
zahraničnej
banky,
č.
účtu (IBAN): SK14 8330 0000 0029 0126 9938. Záloha je zložená včas, ak je najneskôr v posledný deň lehoty
ponukového konania pripísaná na účet Dlžníka uvedený v predchádzajúcej vete tohto oddielu,
2.5. ponuka doručená Správcovi musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu (v
prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v
prípade fyzickej osoby - podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a označenie zápisu v príslušnom registri a v
prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a označenie zápisu v príslušnom registri), označenie
predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, výslovný súhlas záujemcu s podmienkami verejného ponukového
konania bez akýchkoľvek výhrad, návrh ceny predmetu ponúkaného v ponukovom konaní, číslo bankového účtu
záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný, telefonický alebo e-mailový
kontakt
a
podpis
záujemcu,
2.6. obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa bodu 2.4.,
2.7. obligatórnou prílohou ponuky je listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu, a to v prípade právnickej
osoby aktuálny výpis z obchodného alebo iného registra, v ktorom je zapísaná (originál alebo úradne overená
kópia), v prípade fyzickej osoby – podnikateľa aktuálny výpis zo živnostenského alebo iného registra, v ktorom je
zapísaná (originál alebo úradne overená kópia) a v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa kópia platného
občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
3.
Vyhodnotenie
ponúk.
3.1. na ponuku, ktorá nebola doručená Správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty
do
15:00
hod.,
sa
neprihliada,
3.2. na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 2.1. sa neprihliada,
3.3.
na
ponuku,
ktorá
neobsahuje
údaje
podľa
oddielu
2.5.
sa
neprihliada,
3.4. na ponuku, ku ktorej nie je priložená listina preukazujúca zloženie Zálohy podľa oddielu 2.6. alebo ku ktorej
nie je priložená listina preukazujúca právnu subjektivitu záujemcu podľa oddielu 2.7. sa neprihliada,
3.5. na ponuku, ktorej záujemca nezložil riadne a včas Zálohu podľa oddielu 2.4. sa neprihliada,
3.6. na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada,
3.7. Správca je oprávnený ponuku záujemcu odmietnuť, ak je navrhovaná cena za predmet ponuky neprimerane
nízka,
3.8. Správca v lehote na vyhodnocovanie ponúk, ktorá je päť (5) pracovných dní od skončenia ponukového
konania, ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil
všetky ponukové podmienky, ponúkol najvyššiu cenu za predmet ponuky a jeho ponuka nebola Správcom
odmietnutá
podľa
oddielu
3.7.
3.9. za predpokladu, že viacerí záujemcovia ponúknu za predmet ponuky rovnakú cenu, Správca vykoná žreb na
základe
ktorého
sa
rozhodne,
ktorý
záujemca
sa
stane
úspešným
záujemcom,
3.10. o skutočnostiach podľa oddielu 3.7. až 3.9., ako aj o dôvodoch prečo sa na ponuky neprihliada podľa
oddielu
3.1.
až
3.6.,
vyhotoví
Správca
úradný
záznam,
3.11. Správca je povinný vhodným spôsobom a v primeranej lehote informovať úspešného záujemcu o výsledku
ponukového
konania
a
neúspešným
záujemcom
vrátiť
zloženú
Zálohu,
3.12. Správca je povinný bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzvať víťaza verejného ponukového konania na
uzatvorenie Kúpnej zmluvy a túto zmluvu v primeranej lehote uzatvoriť. Ak úspešný záujemca odmietne uzatvoriť
v
lehote
určenej
Správcom Kúpnu zmluvu alebo odmietne uzatvoriť zmluvu v Správcom navrhnutom obsahu, Správca môže
vyhlásiť druhé kolo ponukového konania za zmarené, o čom vyhotoví úradný záznam; v takom prípade môže
vyhlásiť opakovanie druhého kola ponukového konania za tých istých podmienok. Na prípadnú ponuku záujemcu,
ktorý zmaril druhé kolo ponukového konania, sa v opakovanom kole ponukového konania neprihliada. Správca
má za zmarenie druhého kola ponukového konania nárok na pokutu vo výške 50% zo záujemcom zloženej
Zálohy, ktorá je príjmom príslušnej všeobecnej podstaty, a to voči záujemcovi, ktorý toto kolo ponukového
konania zmaril, pokutu ktorú je Správca oprávnený započítať s pohľadávkou tohto záujemcu na vrátenie zloženej
Zálohy,
a
to
v
rozsahu,
v
akom
sa
tieto
pohľadávky
vzájomne
kryjú.
3.13. Všetky náklady spojené s prevzatím predmetu ponuky, ako aj poplatky spojené s prevodom vlastníctva v
prospech záujemcu, znáša záujemca.
Správca Dlžníka týmto vyzýva záujemcov na predkladanie ponúk vo vyššie uvedenom verejnom ponukovom
konaní.
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SKKS, k.s., správca

K090932
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Vojtech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fučíkova 1588 / 13, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/582/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/582/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, so sídlom Čsl. armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zapísaná
v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S 1657 ako správca dlžníka
Vojtech Cicko, nar. 15.07.1969, bytom Fučíkova 1588/13, 972 51 Handlová (ďalej len ako „dlžník“), týmto
oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 30.04.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, z
písomnej výpovede dlžníka zo dňa 12.09.2019 a zo zisťovania majetku dlžníka správcom podľa § 166i ZKR, nie je
vlastníkom majetku, ktorý by bolo možné zahrnúť do konkurznej podstaty a následne speňažiť.
Na základe tohto zisťovania správca zistil, že podľa § 167v ods. 1 ZKR konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ods. 1 ZKR), a preto v Obchodnom vestníku správca oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Vojtech Cicko, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka vojtech Cicko v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 08.10.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K090933
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: AUTOMAX s.r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 127/632, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 573 681
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Poláčková
Sídlo správcu:
Smetanova 1655/7, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40K/36/2015 S1691
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/36/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová položka č. 64
Iná majetková hodnota:
- ochranná známka znenie: Automax
Evidovaná Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky dňa 16.1.2001 zapísaná v registri známok OZ
číslo 194047
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Súpisová hodnota: 45.000,00 EUR
Dôvod zapísania: majetok úpadcu
Dátum zapísania: 16.09. 2019

JUDr. Martina Poláčková, správca

K090934
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Bernoláka 172 / 10, 972 47 Oslany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/637/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/637/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka František Kováč, nar. 15.06.1988, trvale bytom A. Bernoláka 172/10, 972 47
Oslany, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 40OdK/637/2019 zo dňa
05.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného
súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 175/2019 dňa 11.09.2019 pod číslom K080123.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
40OdK/637/2019, dated September 5th 2019, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
František Kováč, born on June 15th 1988, address A. Bernoláka 172/10, 972 47 Oslany, (hereinafter only
„Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was
published in the Commercial Bulletin Nr. 175/2019 on September 11th 2019 by Nr. K080123.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
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či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be 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
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
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elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
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11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 08.októbra 2019
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on October 08th 2019
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K090935
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bulíková Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 1033 / 22, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Janette Adamcová
Sídlo správcu:
Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/652/2019 S1504
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/652/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Oznámenie zahraničným veriteľom / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca úpadcu
oznamujem, že na majetok dlžníka Ivana Bulíková, nar. 17.12.1989, trvale bytom Februárová 1033/22, 958 01
Partizánske, (ďalej len „Dlžník“) bol uznesením Okresného súdu Trenčín spisová značka: 40OdK/652/2019 zo dňa
17.09.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bola ustanovená Mgr. Janette Adamcová; uznesenie Okresného
súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019 dňa 23.09.2019 pod číslom K084219.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the bankruptcy trustee, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, Nr.
40OdK/652/2019, dated September 17th 2019, the bankruptcy procedure was declared on the estate of Debtor:
Ivana Bulíková, born on December 17th 1989, address Februárová 1033/22, 958 01 Partizánske, (hereinafter only
„Debtor“) and the trustee Mgr. Janette Adamcová was appointed. The resolution of District Court Trenčín was
published in the Commercial Bulletin Nr. 183/2019 on September 23th 2019 by Nr. K084219.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
platí :
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended (hereinafter only „the
BRA“) applies :
1. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial Bulletin shall be considered. (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V
konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR. V konkurze možno prihláškou
uplatniť aj nedotknuté pohľadávky (§ 166c ods. 1 ZKR). Prihláškou možno uplatniť pohľadávky bez ohľadu na to,
či už boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom
rozhodnutia alebo exekúciou.
Veriteľ pohľadávok uspokojovaných v konkurze (§ 166a ods. 1 ZKR) a veriteľ nedotknutých pohľadávok (§166c
ods. 1 ZKR) majú právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh.
V zmysle § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b ZKR a 166c ZKR), sú v konkurze
uspokojované pohľadávky, ktoré vznikli pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), budúce pohľadávky ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred
rozhodujúcim dňom a pohľadávky, ktorá vzniknú v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy
(§ 167d ZKR), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
The claim, which is not a claim against the fund, is filed in bankruptcy with an application (§ 28 sec. 1 BRA). In the
bankruptcy proceedings, the claims mentioned in § 166a sec. 1 BRA. In bankruptcy, the claim may also be
invoked by unqualified claims (§ 166c sec. 1 BRA). The application can be filed with claims regardless of whether
they have been enforced in the courts, as well as claims that can be enforced against those who are enforced by
execution.
The creditor of the claims satisfied in bankruptcy (§ 166a sec. 1 BRA) and the creditor of the intact claims (§ 166c
sec. 1 BRA) have the right to enter into bankruptcy until the trustee informs them that they are preparing a
schedule of the gain in the Business Journal.
Pursuant to § 166a sec 1 BRA, unless otherwise provided in BRA (§ 166b BRA and § 166c BRA), in the
bankruptcy are satisfied the claims, which have arose prior to the calendar month in which the bankruptcy or
protection granted to creditors (hereinafter referred to as "the determining date") was declared, the future claims of
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the guarantor, the co-deptor or any other person against whom the debt is due, if he is to meet the obligation
arising before the determining day and the claims have arose out of termination or withdrawal (§ 167d BRA) in the
case of a contract concluded before the bankruptcy is declared.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be 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
5. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
In the bankruptcy, the claim may also be invoked by the person who, with reference to the reservation of
ownership, may otherwise demand the exclusion of the item from the inventory or the person who leases the thing
for agreed fixed-term rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such a creditor, by the
application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership.
Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors (§ 29 sec. 9 and 10
BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese Mgr. Janette Adamcová, správca, Staromyjavská
1031/14, 907 01 Myjava, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom
na to určeného elektronického formulára. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Správcovi musí byť prihláška
doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee to the address Mgr. Janette Adamcová,
trustee, Staromyjavská 1031/14, 907 01 Myjava, Slovak republic or electronically to his online mailbox using
appropriate form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified electronic signature
of the person which is authorized for submission of electronic filling. The application must be delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period
for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Bulletin (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application to the trustee later, the application shall be taken into consideration, but the
creditor cannot exercise the right to vote and other related to the registered claim. The right to proportional
satisfaction of the creditor shall not be touched; he can besatisfied only from the gains put into the schedule from
the general property, whose aim to put together was published in the Commercial Bulletin after the delivery of the
application to the trustee. The registration of such claim into the list of the claims published the trustee in the
Commercial Bulletin with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
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8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Vzor
tlačiva
je
k dispozícii
na
webovom
sídle
Ministerstva
spravodlivosti
SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal
and fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the
establishment (§ 29 sec. 4 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). A pre-printed form is available at the website of the Ministry of Justice of the SR
(www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
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publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v iných
členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti čl. 53 – 55
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditor who have their habitual residence, domicile or registered office in other EU
member state than in the Slovak republic according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of May 20th 2015. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles
No. 53 – 55 of the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015.
V Myjave dňa 08.októbra 2019
Mgr. Janette Adamcová, správca
In Myjava, on October 08th 2019
Mgr. Janette Adamcová, trustee

K090936
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Mikas
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slavnica 250, 018 54 Slavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/63/2019 S1562
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/63/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca dlžníka : Michal Mikas, nar. 02.02.1982, trvale bytom Slavnica 250, 018 54
Slavnica, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje :
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.11.2018, ktorý je prílohou návrhu na vyhlásenie konkurzu,
vyhlásenia dlžníka zo dňa 23.04.2019, ako aj šetrenia vykonaného správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR,
nepodarilo sa zistiť žiadny majetok, ktorý v zmysle §167h ZKR podlieha konkurzu.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§
167t ods. 1 ZKR), v súlade ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Michal Mikas, nar. 02.02.1982, trvale bytom Slavnica 250, 018
54 Slavnica, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Michal
Mikas, nar. 02.02.1982, trvale bytom Slavnica 250, 018 54 Slavnica uznesením Okresného súdu v Trenčíne, č.
k. 40OdK/63/2019-21 zo dňa 20.02.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 41/2019 dňa 27.02.2019, v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 in fine ZKR, zrušuje.
V Považskej Bystrici, 08.10.2019
Mgr. Ing. Miroslav Babeľa, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090937
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karlubíková Denisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojzesovo 53, 941 04 Mojzesovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/106/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/106/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 29OdK/106/2019 zo dňa 16.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Denisa KARLUBÍKOVÁ, nar. 7.12.1977, bytom 941
04 Mojzesovo 53 . Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 140/2019 zo dňa 23.7.2019.
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."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 7.10.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, (OV č. 186/2019 zo dňa
26.9.2019) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Denisa KARLUBÍKOVÁ, nar. 7.12.1977, bytom 941 04 Mojzesovo 53 v konaní vedenom pred
Okresným súdom Nitra pod č.k. 29OdK/106/2019 sa končí, nakoľko správca zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K090938
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šášiková Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malé Chyndice 195, 951 54 Malé Chyndice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/133/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/133/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 23OdK/133/2019 zo dňa 30.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Júlia ŠÁŠIKOVÁ, nar. 7.4.1949, bytom 951 54 Malé
Chyndice č. 195. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 149/2019 zo dňa 5.8.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že ku dňu 7.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom
na majetok dlžíka.
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 ust. § 166 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 šetrenia 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, v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka,
predniesli takýto návrh správcovi v lehote 10 kalendárnych dní od zverejnenia súpisu majetku všeobecnej
podstaty a zložili zálohu na trovy šetrení.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K090939
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škorecová Dajana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 138/56, 951 04 Malý Lapáš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/124/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/124/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

osobné motorové vozidlo zn. Renault Megane EMRG06 - špz: NR 602HT, VIN: VF1EMRG0633577860 - súpisová
hodnota 2000 eur

K090940
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daru Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konopná ul. 3062 / 6, 934 05 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/110/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/110/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Nitre č.k. 30OdK/110/2019 zo dňa 16.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka a bola som ustanovená za správcu dlžníkovi, a to Ján DARU, nar. 3.12.1973, bytom Konopná 3062/6,
934 05 Levice, (t.č. Pradiarska 5, Levice). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
140/2019 zo dňa 23.7.2019.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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."
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zo zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.
Nakoľko správca ani po vykonanom šetrení nezistil žiadny majetok, ktorý by mal podliehať speňaženiu v
príslušnom konkurze a k dnešnému dňu t.j. k 7.10.2019 žiadny veriteľ nepožiadal správcu o vykonanie iných
šetrení ohľadom majetku dlžníka napriek výzve zverejnenej v Obchodnom vestníku, (OV č. 186/2019 zo dňa
26.9.2019) správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka Ján DARU, nar. 3.12.1973, bytom Konopná 3062/6, 934 05 Levice, (t.č. Pradiarska 5, Levice) v
konaní vedenom pred Okresným súdom Nitra pod č.k. 30OdK/110/2019 sa končí, nakoľko správca zistil, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
JUDr. Vlasta Suchanová, správca

K090941
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivanička Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strieborná 1593 / 7, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/199/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom
Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom
podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30 757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.06.2015č. k.: OS Nitra 29OdK/199/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné
veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie
ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
IT - Notebook

Výrobné číslo
J1N0GR03D81603B

Stav opotrebenia
Používaný

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
100,- Euro

IT - Tlačiareň

CNB6JDSC7T

Používaný

1/1

50,- Euro
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Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 29.04.2019. V II. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 29OdK/199/2019- neotvárať", do 28.10.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 287.10.2019 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 28.10.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca
JUDr. Ľubomíra Beňová, správca konkurznej podstaty dlžníka Ing. Peter Ivanička, nar. 01.09.1956, bytom
Strieborná 1593/7, 949 01 Nitra - Čermáň, podnikajúci pod obchodným menom: Ing. Peter Ivanička, s miestom
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podnikania: Vinohradnícka 3330/40A, 949 01 Nitra, IČO: 30 757 231, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 11.06.2015č. k.: OS Nitra 29OdK/199/2019, v súlade s ust. § 167n ods. 1 v spojení s ust. § 167p zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov, vyhlasuje II. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného vo všeobecnej podstate majetku dlžníka hnuteľné
veci, a teda vyzýva záujemcov o nadobudnutie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty na predkladanie
ponúk s následným uzatvorením kúpnej zmluvy prijatím ponuky záujemcu správcom na majetok:

Hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí:
Popis
IT - Notebook

Výrobné číslo
J1N0GR03D81603B

Stav opotrebenia
Používaný

Spoluvlastnícky podiel
1/1

Súpisová hodnota
100,- Euro

IT - Tlačiareň

CNB6JDSC7T

Používaný

1/1

50,- Euro

Predmet predaja bol podaný na zverejnenie v Obchodnom vestníku dňa 29.04.2019. V II. kole verejného
ponukového konania je stanovená minimálna predajná cena vo výške najvyššej ponuky.

Podmienky II. kola verejného ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí úpadcu:

1) Ponuka záujemcu sa predkladá písomne, a to osobne alebo doporučenou zásielkou na adresu kancelárie
správcu, t. j. na adrese JUDr. Ľubomíra Beňová, Záhradnícka 10, 945 01 Komárno, v jednej neporušenej
zalepenej obálke s výrazným označením "PONUKA - konkurz 29OdK/199/2019- neotvárať", do 28.10.2019 do
10.00 hod. tak, aby bola doručená najneskôr v deň a hodinu určenú vo zverejnení.
2) Ponuky, ktoré nebudú doručené do 287.10.2019 do 10.00 hod., sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne ako
oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
3) Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do ukončenia ponukového konania. Ponuku záujemca
nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4) Ponuka musí obsahovať:
- označenie predmetu, na ktorú sa ponuka dáva,
- návrh cenovej ponuky,
- označenie záujemcu,
- doklad o tom, že celá ponúknutá kúpna cena v plnom rozsahu bola zložená v prospech účtu vedeného v SLSP,
a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443,
- označenie spôsobu, ktorým má byť neúspešným záujemcom vrátená vložená zábezpeka.
5) Záujemca je povinný celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložiť v prospech účtu správcu vedený
v SLSP, a. s., č. účtu: SK42 0900 0000 0051 5815 5443, pričom táto záloha musí byť pripísaná na účte najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr do 28.10.2019 do 10.00 hod. V prípade záujemcu,
ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu cenu. Víťazom sa stane
záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku.
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6) Všetky náklady súvisiace s odovzdaním hnuteľných vecí znáša úspešný záujemca.
7) V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný, a napriek tomu odmietne uzavrieť zmluvu so
správcom, je správca oprávnený osloviť v poradí ďalšieho záujemcu.
8) Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú finančnú zábezpeku bez zbytočného odkladu podľa ich
pokynov s oznámením, že v ponukovom konaní vybraní neboli. Súčasne ich upozorní, že môžu byť oslovení
podľa poradia výšky ponúknutej ceny v prípade, ak skôr vybraný záujemca zmarí uzavretie zmluvy alebo nezloží
doplatok kúpnej ceny v termíne uvedenom správcom.
9) Správa je oprávnený odmietnuť predložené ponuky.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K090942
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedüs Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 208, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 29.7.2019 v právnej veci č. k. 31OdK/124/2019 majetok dlžníka
: Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52 Mužla č. 208, podnikajúci pod obchodným menom : Ján
Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52 Mužla č. 208, IČO: 33 667 403, v zmysle § 167j ods. 1 a § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol
zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 31OdK/124/2019 nie je možné
vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 7.10.2019

K090943
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pauriková Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
D. Jurkoviča 2419/1 2419/1, 955 03 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/155/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/155/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
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Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 27OdK/155/2019-18 zo dňa 13.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka Mária Pauriková, nar. 15.09.1962, bytom Topoľčany, D. Jurkoviča č. 2419/1. Zároveň som bola
uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27OdK/155/2019-18 zo dňa 13.08.2019 ustanovená do funkcie správcu
dlžníka (ďalej len „dlžník“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 160/2019 zo dňa
20.08.2019. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 21.08.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu, Mária Pauriková, nar. 15.09.1962, bytom Topoľčany, D. Jurkoviča č.
2419/1, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že majetok dlžníka uvedený v Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 25.01.2019 bol speňažený podľa
ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. ZKR pričom výťažok bol použitý na čiastočnú úhradu dane z pridanej hodnoty
pripočítanej k paušálnej odmene správcu a na základe vyhlásenia úpadcu zo dňa 10.09.2019 dlžník nie je
vlastníkom žiadneho iného majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods. 1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz úpadcu: Mária Pauriková, nar. 15.09.1962, bytom
Topoľčany, D. Jurkoviča č. 2419/1zrušuje.

K090944
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tibor Jurisa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitra -, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.03.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/94/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/94/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka Tibor Jurisa, nar. 27.03.1966, bytom 949 01 Nitra, fyzická osoba
podnikajúca pod obchodným menom: Tibor Jurisa TIBO, s miestom podnikania Centrum 4/7, 017 01 Považská
Bystrica, IČO: 14 193 272 (ďalej len „úpadca“), v konkurze vedenom pod sp.zn.: 30OdK/94/2019, týmto podľa §
167l ods. 3 ZoKR zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok.
Dátum zápisu: 08.10.2019
Veriteľ:

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
IČO: 41197518
Sídlo: Orlická 4, 130 00 Praha, Česká republika

Prihlásená suma spolu: 2.144,26 €
V Nitre dňa 08.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca
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K090945
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vojtech Šimunek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krížna 3794 / 17, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1951
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/144/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/144/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ PODSTATA
Typ súpisovej zložky:
Parcelové číslo Druh pozemku
KN-E 740
trvalý trávny porast
KN-E 709/100
ostatná plocha
KN-E 709/200
ostatná plocha

Pozemky
Výmera v m2
396
245
215

LV č.
871
2644
2644

Štát, obec, katastrálne územie
SR, Bánov, Bánov
SR, Bánov, Bánov
SR, Bánov, Bánov

Spoluvl. podiel
1/1
4/12
4/12

Hodnota v EUR*
106,44
151,08
132,58

*hodnota určená v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

08.10.2019
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.
správca

K090946
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Manák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Obdokovce 15, 956 08 Horné Obdokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/109/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/109/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Peter Manák, nar. 01.05.1965, trvale bytom 956 08 Horné
Obdokovce 15, v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
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 uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/109/2019, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 139/2019 zo dňa 22.07.2019 zrušuje.
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v Nitre dňa 08.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K090947
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Erika Császárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/79/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/79/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Erika Császárová, nar.15.03.1978, bytom
Slovenská 17, 941 10 Tvrdošovce, vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení 1.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá
bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019 pod K087880.
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

č. 23OdK/79/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019,
ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 23OdK/79/2019 ),
·

otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 5 pracovných
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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.
Ing. Mária Budniková , konkurzný správca

K090948
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Matejov
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Športova 425/41, 951 85 Skýcov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.12.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/188/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Peter Matejov nar.10 .12.1957, bytom Športová
425/41 , 951 85 Skýcov vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len ZKR) 1.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty,
ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019 pod K087879.
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

č. 28OdK/188/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019,
ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
SK37 0900 0000
0051 1249 4044
s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 28OdK/188/2019 ),
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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.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K090949
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Szabó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hornosecká č. 3552/92, 943 04 Obid
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/136/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/136/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty
1. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 419 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 595;
Parcelné číslo: 439;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 21/192 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 41,90 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: vinica; Výmera celkom (m2): 777 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 595;
Parcelné číslo: 440;
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Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 21/192 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 77,70 EUR
3. Pozemok
Druh pozemku: ostatná plocha; Výmera celkom (m2): 119 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1362;
Parcelné číslo: 1325/8;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/40 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 16,50 EUR
4. Pozemok
Druh pozemku: ostatná plocha; Výmera celkom (m2): 2390 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1362;
Parcelné číslo: 1326/6;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/40 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 331,60 EUR
5. Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera celkom (m2): 65 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1545;
Parcelné číslo: 865;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 12,55 EUR
6. Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera celkom (m2): 158 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1545;
Parcelné číslo: 868;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 30,50 EUR
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7. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 4568 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1545;
Parcelné číslo: 2244/101;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 3/4 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 3.132,75 EUR
8. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 6434 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1546;
Parcelné číslo: 2238/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/2 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 2.941,65 EUR
9. Pozemok
Druh pozemku: trvalý trávny porast; Výmera celkom (m2): 486 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Nové Zámky; Obec: Obid;
Názov katastrálneho územia: Obid; Číslo LV: 1780;
Parcelné číslo: 2391/61;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 7/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 18,25 EUR

V Nitre, dňa 07.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K090950
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEC SK a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novozámocká 102, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 684 961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/37/2017 S-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/37/2017
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu SATEC SK a.s., IČO: 36 684 961, so sídlom Novozámocká 102, 949 05
Nitra, sp.zn. 31K/37/2017, v súlade so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty ČSOB
leasing, a.s., vyhlasujem III. kolo verejného ponukového konania, predmetom ktorého je speňaženie majetku
úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 94/2018 dňa 17.05.2018 nasledovne:
Súpisová
hodnota
Nákladné vozidlo IVECO 70C17, EVČ: NR533HO, rok výroby: 2014, ZCFC70C1005992368, stav tachometra: 137 059 km
12 500,00 €
Osobné vozidlo FORD Courier, EVČ: NR 489 HT, VIN: WF0LXXTACLEM16198, rok výroby 2015, stav tachometra:
6 000,00 €
73 487 km
Popis majetku

* Úpadca je platca DPH. Súpisová hodnota predstavuje základ pre výpočet DPH.
Majetok oddelenej podstaty sa speňažuje podľa nižšie uvedených podmienok:
1. V 3. kole verejného ponukového konania sa speňažuje predmet predaja jednotlivo, minimálna ponúknutá kúpna
cena je stanovená vo výške 60% súpisovej hodnoty, ku ktorej bude v kúpnej zmluve pripočítaná príslušná výška
DPH;
2. Lehota na predkladanie záväzných ponúk je 20 dní a začína plynúť nasledujúci deň po zverejnení ponukového
konania v obchodnom vestníku;
3. Lehota na predkladanie ponúk končí posledný deň lehoty o 15:00 hod; za včas podanú ponuku sa nepovažuje
ponuka, ktorá by bola posledný deň lehoty podaná na prepravu a nebola by zároveň doručená správcovi;
4. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu Mgr. Peter Zvara, správca, Obchodná 2, 811 06 Bratislava (v
prípade osobného doručenia počas úradných hodín správcu);
5. Záväzná ponuka musí byť doručená v zapečatenom obale (napr. pečatným voskom a odtlačkom poznávacieho
pečatidla alebo prelepením obálky v miestach jej spojenia, prípadne inak zabezpečené spoje obálky) pričom musí
mať významné označenie "KONKURZ - SATEC SK s.r.o. - záväzná ponuka - NEOTVÁRAŤ";
6. Záujemca v ponukovom konaní je povinný vopred zaplatiť finančnú zábezpeku vo výške 50% ponúknutej
kúpnej ceny v prospech účtu správcu: SK78 0200 0000 0030 0794 2256;
7. V prípade, ak bude záväzná ponuka záujemcu vyhodnotená ako víťazná, finančná zábezpeka sa započíta na
ponúknutú kúpnu cenu;
8. V prípade, ak víťazný záujemca odmietne kúpnu zmluvu uzatvoriť, správca má právo uplatniť si zmluvnú pokutu
vo výške finančnej zábezpeky a pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty započítať s pohľadávkou záujemcu na
vrátenie finančnej zábezpeky.
9. Každý záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť na jedno vozidlo jednu ponuku, inak správca
všetky ponuky predložené jedným záujemcom na totožné vozidlo odmietne;
10. Záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať: · meno a priezvisko/obchodný
názov záujemcu, adresu/sídlo záujemcu, rodné číslo/IČO, bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý je možné vrátiť
uhradenú finančnú zábezpeku v prípade, ak ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako víťazná; ·vyhlásenie
záujemcu, že:
i) súhlasí s podmienkami verejného ponukového konania,
ii) voči nemu nebolo začaté konkurzné ani reštrukturalizačné konanie a nemá žiadne záväzky voči úpadcovi a ani
neeviduje voči úpadcovi pohľadávky spôsobilé na započítanie a
iii) súhlasí so započítaním finančnej zábezpeky na zmluvnú pokutu v prípade, ak bude záujemca vyzvaný
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcom na uzatvorenie kúpnej zmluvy a kúpnu zmluvu odmietne uzatvoriť resp. odmietne doplatiť ponúknutú
kúpnu cenu;
Doklad o zložení finančnej zábezpeky; ponúknutú kúpnu cenu vyjadrenú slovom aj číslom (v prípade rozdielu platí
kúpna cena vyjadrená slovom) ktorá musí byť jednoznačná; záujemca je uzrozumený s tým, že k ponúknutej
kúpnej cene bude pripočítaná príslušná sadzba DPH; podpis oprávnenej osoby, v prípade záujemcu/právnickej
osoby podpis štatutárneho orgánu, v prípade podpísania záväznej ponuky splnomocneným zástupcom musí byť k
ponuke priložené splnomocnenie; akákoľvek listina vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku musí byť preložená
do slovenského jazyka osobou, ktorá je zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
11. V prípade, ak budú správcovi na jedno vozidlo doručené dve ponuky v rovnakej výške a budú vyhodnotené
ako najvyššie ponuky, víťaznou sa stane tá záväzná ponuka, ktorá bola doručená a zaregistrovaná u správcu
skôr;
12. Ponuku, doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ponukou viazaný až do
skončenia ponukového konania;
13. Na ponuku, ktorá bude doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk alebo nebude spĺňať všetky
náležitosti alebo vyhlásenia správca nebude prihliadať;
14. Správca je oprávnený zrušiť ponukové konanie do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk len so súhlasom
príslušného orgánu;
Termín obhliadky predmetu ponukového konania si môže záujemca dohodnúť na čísle: 0911 801 806.
Podrobnejšie informácie o ponukovom konaní alebo vyhodnotení ponúk poskytne správca elektronicky, mailová
adresa správcu zvara@zvarapartners.eu.
Mgr. Peter Zvara, správca

K090951
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Peter Pjecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2014 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2014
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku z oddelenej podstaty
I. Speňažovanie majetku z oddelenej podstaty sp.zn.. 32K/43/2014

Do rozvrhu výťažku z majetku patriaceho do oddelenej podstaty bol zaradený výťažok zo speňaženia majetku
úpadcu vo výške
63 250,- Eur
Na účet správcu úpadcu Bc. Peter Pjecha bola poukázaná polovica z výťažku po odpočítaní trov dražobného
konania tj. 63250:2= 31 625,- Eur

Výťažok celkom

31 625,-Eur
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II. Pohľadávky proti podstate

Odmena správcu z výťažku (13%)

4 111,25 Eur

Súdny poplatok vo výške 0,2% z výťažku

63,25

Poplatok za vedenie účtu

108,17

Cestovné

242,67

Poštovné

21,92

Celkom

4 547,26 Eur

III. Výťažok na uspokojenie zabezpečeného veriteľa

Výsledná suma výťažku na uspokojenie zabezpečeného veriteľa

27 077,74 Eur

Veriteľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomašikova 48
Bratislava

konečná zistená suma

105 083,54 Eur

% podiel

25,77

uspokojenie veriteľa v Eur

27 077,74

Zostatok prihlásenej sumy po uspokojení

78 005,80

priradenej do všeobecnej podstaty
V Nitre dňa 07.10.2019
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca
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K090952
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Opálková Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 651/71, 943 01 Štúrovo (t.č. Svätého Štefana 35, 943
01
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.04.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/132/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/132/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 31.7.2019 v právnej veci č. k. 32OdK/132/2019 majetok dlžníka
: Zlatica Opálková, nar. 05.04.1968, bytom Svätého Štefana 651/71, 943 01 Štúrovo, t. č. Svätého Štefana 35,
943 01 Štúrovo, v zmysle § 167j ods. 1 a § 76 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v
právnej veci č.k. 32OdK/132/2019 nie je možné vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 7.10.2019

K090953
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Peter Pjecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janka Kráľa 3, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/43/2014
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/43/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková, sídlo kancelárie Mariánska 6, 949 01 Nitra, správca úpadcu Bc. Peter Pjecha, nar.
23.12.1981, bytom 94111 Palárikovo, ul. Janka Kráľa 3, sp. zn. 32K/43/2014,
v súlade s ustanovením §-u 101 odst. 1 v spojení v ustanovením §-u 98 odst. 8 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty.

Návrh konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty
Spisová značka súdneho spisu 32K/43/2014
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Prihlásená
suma Suma určená na rozvrh Percentuálne
uspokojenie Zostatok
prihlásenej
pohľadávky v Eur
zo všeobecnej podstaty prihlásenej a uznanej sumy sumy po uspokojení
336,22
6,79
0,0202
329,43

Bajkalská 29/1
,Bratislava
Soc.poisť
29. augusta 8-10 796,01
Bratislava
Dôvera, zdrav.poisť. Einsteinova 25
286,Bratislava
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
32,15
Bratislava
Slovenská
kanc. Trnavská
cesta 798,60
poisťovateľov
82
Bratislava
Slovenská
Tomašikova 48
78005,80
sporiteľňa, a.s.
Bratislava
Spolu
80254,78

16,08

0,0202

779,93

5,78

0, 0202

280,22

0,65

0, 0202

31,50

16,52

0, 0202

782,08

1575,72

0,0202

76430,08

1621,54

0,0202

78633,24

Celková suma výťažku z majetku podliehajúcemu konkurzu
Celková suma pohľadávok proti podstate
Suma určená na uspokojovanie nezabezpečených veriteľov

2664,21
1042,67
1 621,54

Veritelia budú uspokojení výťažkom zo všeobecnej podstaty v celkovej výške 1621,54Eur čo tvorí 0,0202
% z celkovej výšky prihlásených pohľadávok.
V Nitre dňa 07.10.2019
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

K090954
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: NIPOS, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 89, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 541 648
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY SOLUTIONS k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/52/2016 S1765
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/52/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca konkurznej podstaty týmto v súlade s uložením záväzného pokynu zo
dňa 13.03.2018, ktorým zabezpečený veriteľ udelil správcovi pokyn, aby speňažil majetok úpadcu NIPOS, s.r.o.,
so sídlom Dlhá 89, 949 01 Nitra, IČO: 36 541 648 v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje
ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku úpadcu
1. PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA
a) predmetom ponukového konania je výber nadobúdateľa s najvyššou ponukou kúpnej ceny, na ktorého bude 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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strany správcu odplatne zmluvou o predaji podniku prevedený podnik úpadcu
b) podnik úpadcu (ďalej len „podnik“) je súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek jeho podnikania.
V zmysle ust. § 92 ods. 2 ZKR správca pri speňažení podniku prevedie na nadobúdateľa zmluvou všetky veci,
práva a iné majetkové hodnoty patriace k podniku. Zo záväzkov súvisiacich s podnikom na kupujúceho
prechádzajú len záväzky, ktoré vznikli v súvislosti s prevádzkovaním úpadcovho podniku po vyhlásení konkurzu
a nepeňažné záväzky z pracovnoprávnych vzťahov uvedených v zmluve
c) majetok patriaci k podniku úpadcu je podrobne definovaný v Zozname majetku podliehajúceho konkurzu, ktorý
tvorí Prílohu č. 1 a v Prílohe č. 2 záväzných podmienok ponukového konania, ktorej obsahom je zmluvný prehľad,
zoznam súdnych a iných sporov, zoznam pohľadávok úpadcu a zoznam nepeňažných záväzkov vyplývajúcich z
pracovnoprávnych vzťahov.
d) podnik úpadcu tvoria aj nehnuteľnosti zapísané v Obchodnom vestníku č. 128/2017 zo dňa 06.07.2017 pod
položkou K015854.
2. PODMIENKY ÚČASTI V PONUKOVOM KONANÍ
2.1 Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba - podnikateľ,
právnická osoba alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu
spôsobilosť na práva a povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie
súkromnoprávnych (vrátane zmluvných) povinností a zároveň aj neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony
(ďalej len „záujemca“), ktorý kumulatívne spĺňa všetky nasledovné podmienky:
a) voči záujemcovi nebolo začaté konkurzné konanie podľa ZKR ani reštrukturalizačné konanie podľa ZKR, na
majetok záujemcu nebol vyhlásený konkurz ani povolená reštrukturalizácia podľa ZKR, pričom majetok záujemcu
nie je predmetom alebo záujemca nie je subjektom obdobného konania podľa zahraničného práva
b) záujemca, ktorý je právnickou osobou nie je v likvidácii a nie je voči nemu vedené ani obdobné konanie podľa
zahraničného práva
c) voči záujemcovi nebolo začaté exekučné konanie ani obdobné konanie podľa zahraničného práva
d) záujemca nemá žiadne splatné peňažné záväzky voči úpadcovi
2.2 Záujemca sa môže prihlásiť do ponukového konania po splnení nasledovných podmienok:
a) záujemca je povinný zaobstarať si u správcu za nenávratný poplatok vo výške 500,00 EUR + DPH, ktorý uhradí
v prospech účtu IBAN č. SK28 1111 0000 0066 1701 0003 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s. za každý jednotlivý výtlačok, Záväzné podmienky ponukového konania so Zoznamom majetku
podliehajúceho konkurzu (Príloha č. 1), ktorý bude predmetom odplatného prevodu podniku, so Zmluvným
prehľadom, Zoznamom súdnych a iných sporov, Zoznamom pohľadávok, Zoznamom nepeňažných záväzkov
vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov (Príloha č. 2), so Zmluvou o predaji podniku (Príloha č. 3), ktorej
obsah bude možné zmeniť len so súhlasom správcu a Dohodou o zmluvnej pokute (Príloha č. 4).
b) záujemca si môže dohodnúť so správcom termín ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu, a to písomne buď
poštou na adrese kancelárie správcu alebo e-mailom na info@isks.sk.
c) ponuku záujemca predkladá písomne, osobne alebo doporučenou zásielku na adresu kancelárie správcu
Námestie SNP 14, 811 06 Bratislava, v jednej neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKA
- konkurz 31K/52/2016 - NEOTVÁRAŤ“, a to tak, aby bola doručená najneskôr 15. deň do 14.00 hod. odo dňa
zverejnenia tohto kola ponukového konania v Obchodnom vestníku. V prípade, že 15. deň pripadne na deň
pracovného voľna za 15. deň sa považuje najbližší pracovný deň.
d) ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty podľa bodu 2.2.c) sa nebudú považovať za riadne
doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty. Správca tieto ponuky odmietne
ako oneskorené, pri vyhodnotení ponukového konania sa na ne nebude brať zreteľ.
e) každý záujemca môže do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet predaja, inak sa
na žiadnu z jeho podaných ponúk neberie zreteľ. Riadne doručená ponuka je pre záujemcu záväzná až do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ukončenia ponukového konania oznámením výsledkov ponukového konania správcom alebo v prípade víťazného
záujemcu uzatvorením Zmluvy o predaji podniku. Ponuku záujemca nemôže meniť, dopĺňať ani vziať späť.
2.3 Účasť na ponukovom konaní je podmienená vrátane ohliadky majetku podliehajúceho konkurzu a nahliadnutie
do podkladov týkajúcich sa podniku získaním Podmienok ponukového konania podľa bodu 2.2 písm. a) a
zaplatením a pripísaním zálohy vo výške 30 % z ponúknutej kúpnej ceny záujemcom najneskôr v deň podania
ponuky na účte IBAN č. SK28 1111 0000 0066 1701 0003 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu. Podanie záujemcu označené ako Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
a) presné označenie záujemcu (obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra
v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo
pridelené), sídlo a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade právnických osôb)
b) označenie predmetu kúpy
c) návrh kúpnej ceny v eurách bez DPH (predaj podniku je podľa ust. § 10 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH
oslobodený od DPH) za odkúpenie podniku. Kúpna cena zahŕňa súbor vlastníckych práv k veciam, iných práv
a iných majetkových hodnôt, práv vyplývajúcich z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva ako aj práv
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, teda všetkých súpisových zložiek majetku uvedených v súpise
majetku oddelenej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku, podľa stavu ku dňu zverejnenia
oznámenia o konaní ponukového konania v Obchodnom vestníku, a to bez ohľadu na prípadné vylúčenie
súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku, zníženie výšky peňažných pohľadávok dobrovoľnou úhradou
dlžníkom úpadcu, prípadne zníženie výšky pohľadávok z účtu z dôvodu ich použitia na priebežné uhrádzanie
pohľadávok proti podstate
d) aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra záujemcu nie starší ako 30 dní v čase
doručenia ponuky, predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie
e) doklad o uhradení nenávratného poplatku 500,00 EUR + DPH podľa bodu 2.2 písm. a) podmienok
ponukového konania (fotokópia)
f) doklad o poukázaní 30% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj podniku na účet IBAN č. SK28 1111 0000 0066
1701 0003 vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
g) písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ichpodpísané
oprávnenou osobou
h) označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu poukáže záujemcom uhradený
záloh na kúpnu cenu, ktorý predstavuje 30% z ponúknutej kúpnej ceny
i) dohodu o zmluvnej pokute podpísanú záujemcom (osvedčený podpis)
2.4 V prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady súdno-znalecky
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku). V prípade zastúpenia
záujemcu inou osobou na základe plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo.
2.5 Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania sa
nebude brať zreteľ.
3. VYHODNOTENIE PONUKOVÉHO KONANIA
3.1 Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, neporušené obálky s ponukami záujemcov doručené do
dňa otvárania otvorí a vyhotoví sa o tom úradný záznam. Následne správca preskúma všetky podané ponuky, či
boli doručené včas a či spĺňajú podmienky určené v podmienkach ponukového konania. Ponuky doručené v
lehote na podávanie ponúk a spĺňajúce všetky podmienky ponukového konania správca vyhodnotí, na ostatné
nebude brať zreteľ a odmietne ich.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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3.2 Víťazom ponukového konania sa stane záujemca spĺňajúci podmienky uvedené v záväzných podmienkach
ponukového konania, v návrhu Zmluvy o predaji podniku predloženej správcom a ak súčasne ponúkne najvyššiu
kúpnu cenu v súlade s uložením záväzného pokynu zo dňa 13.03.2018.
3.3 Predložené ponuky podliehajú schvaľovaniu zabezpečeného veriteľa.
3.4 Správca oznámi výsledok preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom v lehote do 5 dní od
vyhodnotenia ponúk. Víťaza ponukového konania správca zároveň vyzve na uzatvorenie Zmluvy o predaji
podniku za podmienok určených v ponuke víťazného záujemcu.
3.5 Víťazný záujemca je povinný zaplatiť ním ponúknutú kúpnu cenu za podnik najneskôr do dňa podpisu Zmluvy
o predaji podniku so správcom, a to najneskôr do 10 dní od vyzvania víťazného záujemcu na uzatvorenie Zmluvy
o predaji podniku.
3.6 Neúspešným záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 30 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk.
3.7 V prípade, že Víťazný záujemca odmietne uzatvoriť Zmluvu o predaji podniku v lehote určenej správcom,
alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom rozsahu včas podľa pokynu správcu, prepadá záloha vo výške 30% z
ponúknutej kúpnej ceny zložená záujemcom pri predložení ponuky v prospech správcu do oddelenej podstaty ako
zmluvná pokuta, v zmysle Dohody o zmluvnej pokute, a ako víťaz ponukového konania nastúpi ďalší záujemca,
ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
3.8 Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok prosím kontaktujte správcu písomne na e-mail: info@isks.sk.
V Nitre dňa, 08.10.2019
INSOLVENCY SOLUTIONS, k.s., správca

K090955
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pásztor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1399/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/155/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Andrea Pállová, so sídlom Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, správca konkurznej podstaty dlžníka Peter
Pásztor, nar. 09.09.1981, bytom: Zváračská č. 1399/8, 945 01 Komárno, pod spisovou značkou správcovského
spisu 28OdK/155/2019 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:
Ojazdené motorové vozidlo Ford Focus 2.0 TDCi, 100 kW, farba: čierna metalíza, Hatchback 5-dv, rok výroby:
2006, EČ: KN915FA, VIN: WF05XXGCD56J65906, technický stav: havarované, poškodená predná časť vozidla,
nepojazdné.
Adresa umiestnenia: v mieste bydliska dlžníka Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1-ina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota a mena spolu: 300,00 €
(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 28OdK/155/2019 PETER PÁSZTOR – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou
alebo 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 v
Obchodnom vestníku. Na ponuky doručené po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.
3. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk toho istého záujemcu
správca prihliada na najvyššiu z predložených ponúk, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa
neprihliada. 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 v
Obchodnom vestníku) zložiť na bankový účet správcu vedený v Tatra banke a.s.: SK58 1100 0000 0029
2789 7609,Variabilný symbol: 281552019, Správa pre prijímateľa: Záväzná ponuka – Peter Pásztor.
5. 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.“
6. Záväzná ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
o Identifikačné údaje záujemcu spolu s telefonickým kontaktom za účelom dohodnutia termínu
podpisu kúpnej zmluvy a podmienok prepisu vozidla v dopravnej evidencii v rozsahu: meno,
priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, bydlisko / obchodné meno, sídlo, IČO.
o Výšku ponúkanej kúpnej ceny a číslo bankového účtu na vrátenie kúpnej ceny, v prípade
odmietnutia / neprijatia záväznej ponuky.
o Vyhlásenie záujemcu, že jeho predložená ponuka je záväzná.
7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v deň nasledujúci po uplynutí lehoty na podávanie ponúk. Prijatá bude
ponuka s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou po udelení súhlasu zo strany správcu. O výsledku
vyhodnotenia ponúk budú záujemcovia oboznámení najneskôr v deň nasledujúci po vyhodnotení ponúk.
Správne poplatky spojené so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným
orgánom bude hradiť víťaz ponukového konania ako kupujúci.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerane nízke ponuky, resp. všetky ponuky.
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 08.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K090956
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OLYMP - Levice, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ku Bratke 5, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 096 221
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/9/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/9/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Zápis pohľadávky:
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, úpadcu: OLYMP Levice, s.r.o., IČO:
34 096 221 Ku Bratke 5, 934 01 Levice, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č. k.:
31K/9/2018-131 zo dňa 14.09.2018, zverejňujeme zápis od veriteľa Orange Slovensko, a.s., Metodova č.8,
Bratislava, IČO: 35697270, prihlásená súhrnná pohľadávka v prihláške spolu vo výške 5663,05 Eur, bola
zápísaná. Jedná sa o prihlášku doručenú po základnej prihlasovacej lehote do 45 dní, zapísanú v zmysle ust. §-u
28 ods.2 ZoKR.

K090957
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pásztor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zváračská 1399/8, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/155/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

AKTUALIZÁCIA

SÚPISU MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Dôvod aktualizácie: Nehoda na pozemných komunikáciách zo dňa 26.09.2019
poškodenie súpisovej zložky majetku
Súpisová
hodnota

P.č. Opis súpisovej zložky majetku

1

Ojazdené motorové vozidlo Ford Focus 2.0 TDCi, 100 kW, farba: čierna metalíza, Hatchback 5-dv, rok výroby: 2006, EČ:
KN915FA, VIN: WF05XXGCD56J65906, technický stav: havarované – poškodená motorová časť, ľavý predný blatník,
zlomená predná náprava, poškodené ľavé predné dvere, nefunkčné
300,00 €
Adresa umiestnenia: v mieste bydliska dlžníka
Spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/1-ina

V Nitre dňa 08.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K090958
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Imrich Sikora
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenín 172, 943 57 Kamenín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mária Budniková
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/165/2019 S1413
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/165/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Mária Budniková – správca konkurznej podstaty dlžníka Imrich Sikora, nar.05.02.1979, bytom 943 57
Kamenín 172 vyhlasuje v súlade so zákonom č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej
len ZKR) 1.verejné ponukové konanie na predaj majetku, zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorá bola
zverejnená v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019 pod K087881.
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

č. 31OdK/165/2019 neotvárať“ na adresu správcu: Ing. Mária Budniková, Mariánska 6, 949 01 Nitra. Ponuka musí
obsahovať predmet kúpy podľa špecifikácie, zverejnenej v Obchodnom vestníku č.190/2019 zo dňa 02.10.2019,
ponúkanú cenu vo výške súpisovej ceny, zverejnenej v súpise všeobecnej podstaty, výpis z obchodného registra
u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp. fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. nie
starší ako 3 mesiace,
- spôsob získania informácií o predmete ponukového konania je k dispozícii u správcu na tel. č. 0908
682 180,
·

v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie,

rozhodne žreb správcu,
·

v zmysle ZKR sa prihliada len na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú

kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu vedený v SLSP IBAN
0051 1249 4044 s uvedením variabilného symbolu spisovú značku konkurzu ( 311652019 ),
·

SK37 0900 0000

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.
Ing. Mária Budniková, konkurzný správca

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

211

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

K090959
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabóová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Gúta 67 67, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.04.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubomíra Beňová
Sídlo správcu:
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/167/2019 S1485
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty úpadcu ako je hore uvedený oznamuje, že dňa 08.10.2019 prijal a zapísal po
uplynutí základnej 45-dňovej lehote na prihlasovanie pohľadávok prihlášku nezabezpečeného veriteľa NC –
kredit, spol. s r. o., so sídlom Štvrť SNP 997 11, Galanta, IČO: 35 729 210 na celkovú sumu 103.321,92 EUR,
ktorú podľa vyhlásenia veriteľa účtuje vo svojom účtovníctve.

JUDr. Ľubomíra Beňová, správca

K090960
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kmeťo František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fabrická 409 / 6, 951 35 Veľké Zálužie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/141/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/141/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky,
spravujúci na základe uznesenia OS Nitra zo dňa 1.8.2019 v právnej veci č. k. 27OdK/141/2019 majetok dlžníka :
František Kmeťo, nar. 01.04.1969, bytom Veľké Zálužie, Fabrická č. 409/6, v zmysle § 167j ods. 1 a § 76 ods. 2
zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že nebol
zistený majetok dlžníka, ktorý podlieha konkurzu a preto v právnej veci č.k. 27OdK/141/2019 nie je možné
vyhotoviť súpis konkurznej podstaty.
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 8.10.2019

K090961
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vestenická Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčany (t.č.Stredná 566/18, 956 31 Kr ., 955 01 Topoľčany
(t.č.Stredná 566/18, 956 31 Kr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/138/2019 S1860
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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31OdK/138/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Soňa Vestenická, nar. 13.09.1971, bytom 955 01 Topoľčany, t.č.
Stredná 566/18, 956 31 Krušovce, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii oznamuje, že ku dňu, ku ktorému bol správca povinný vyhotoviť súpis majetku, nebol
zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K090962
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Steinsdorferová Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodárenská 293/56, 935 87 Santovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/128/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/128/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
1. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka,
zapísaná na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor ako parcela registra ʺEʺ evidovaná na mape určeného
operátu, zapísaná na LV č. 993 a to:
·

parcela č. 900/7, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 5788 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
k celku;

deň zapísania do súpisu: 07.10.2019, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 540 €
2. nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Slovenskej republike, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka,
zapísaná na Okresnom úrade Levice, katastrálny odbor ako parcela registra ʺEʺ evidovaná na mape určeného
operátu, zapísaná na LV č. 993 a to:
·

parcela č. 1558/31, druh pozemku: orná pôda, vo výmere 2808 m2, spoluvlastnícky podiel dlžníka 1/4
k celku;

deň zapísania do súpisu: 07.10.2019, dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii, súpisová hodnota: 260 €
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K090963
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sárközi Barnabáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Severná 212 / 40C, 946 37 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Radoslava Kovácsová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/170/2019 S1860
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/170/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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31OdK/170/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Radoslava Kovácsová, správca dlžníka Barnabáš Sárközi, nar. 10.09.1962, bytom Severná 212/40C, 946
37 Svätý Peter, podľa ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) v spojení s ustanovením § 32 ods. 19 Zák. č. 7/2005 Z.
z. v platnom znení oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu vo výške dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur, možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok na bankový účet vedený v banke Slovenská
sporiteľňa, a.s., pod IBAN SK97 0900 0000 0051 5122 0214, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia; ako variabilný symbol je potrebné uviesť
číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok. Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32 odsek 7 písm. b) a
odseku 11 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného
predpisu.
Ing. Radoslava Kovácsová, správca

K090964
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LENCOS spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražný rad 28, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 34 097 805
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/16/2017
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

sp.zn.: 31K/16/2017

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
úpadca LENCOS spol. s r.o. Nádražný rad 28, 934 01 Levice IČO: 34 097 805

Spisová značka súdneho spisu:

31K/16/2017, Okresný súd Nitra

Spisová značka správcovského spisu: 31K/16/2017 S1182
Správca úpadcu :

Mgr. Ladislav Barát, Školská 3, 949 01 Nitra

Dátum, čas:

07.10.2019

Miesto konania :

hlasovanie „per rollam“

Prítomní (hlasujúci „per rollam“) členovia veriteľského výboru:
Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, ul. 29. augusta 8 – 10, 813 63 Bratislava
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova 17, Bratislava, IČO: 35937874
Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Možno konštatovať, že v zmysle ust. § 38 ods. 3 ZoKR je veriteľský výbor uznášaniaschopný.
Program zasadnutia veriteľského výboru :
1. predloženie zápisnice z otvárania obálok v rámci 4. kola verejného ponukového konania na časť podniku
úpadcu so žiadosťou správcu o posúdenie primeranosti ponuky a o písomný súhlas s predajom majetku

K bodu programu :

Správca dňa 26.09.2019 doručil Sociálnej poisťovni ako predsedovi veriteľského výboru zápisnicu z otvárania
obálok v rámci IV. kola verejného ponukového konania na časť podniku úpadcu spolu so žiadosťou
o posúdenie primeranosti ponuky a o písomný súhlas s predajom uvedeného majetku v žiadosti označenému
kupujúcemu, za kúpnu cenu v žiadosti uvedenej.
Predmetom speňažovania sú nehnuteľnosti zaradené do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa
ČSOB a.s. a nehnuteľnosti zaradené do všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku SR č.
130/2017 a 120/2018), hnuteľné veci zaradené do oddelenej podstaty v prospech zabezpečeného veriteľa ČSOB
leasing, a.s. (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 146/2017 a 120/2018) a hnuteľné veci zaradené do
všeobecnej podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 150/2017 a 120/2018).
Po predložení žiadosti správcu členom veriteľského výboru títo písomne hlasovali vo veci predaja časti podniku v
IV. kole VPK nasledovne:
SP

- súhlasí s predajom časti podniku uvedenom v žiadosti doručenej dňa 26.09.2019

SK, a.s. - súhlasí s predajom časti podniku uvedenom v žiadosti doručenej dňa 26.09.2019
VšZP,a.s.- súhlasí s predajom časti podniku uvedenom v žiadosti doručenej dňa 26.09.2019

V zmysle písomných hlasovaní členov veriteľského výboru bolo prijaté uznesenie :
Veriteľský výbor súhlasí s predajom časti podniku týkajúci sa všeobecnej podstaty, uvedenom v žiadosti
správcu, doručenej dňa 26.09.2019 označený ako nehnuteľnosti zaradené do všeobecnej podstaty (súpis
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 130/2017 a 120/2018), a hnuteľné veci zaradené do všeobecnej
podstaty (súpis zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 150/2017 a 120/2018) v IV. kole VPK.

za:

3 hlasy

proti:

0 hlas

zdržal sa: 0 hlas

Veriteľský výbor bol ukončený dňa 07.10.2019
Zápisnica bola vyhotovená v troch vyhotoveniach: 1x pre správcu, 1x pre konkurzný súd, 1x - veriteľský výbor spis
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Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave
predseda veriteľského výboru
v zast. JUDr. Alena Gajdošová

K090965
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kašíková Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 105/7, 946 32 Šrobárová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1968
Obchodné meno správcu:
RESKON, k. s.
Sídlo správcu:
ul.Dr.Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/72/2017 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/72/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 31OdK/72/2017 zo dňa 20.9.2017 konkurz na
majetok dlžníka : Margita Kašíková, nar. 25.11.1968, bytom Školská 105/7, 946 32 Šrobárová a súčasne
ustanovil do funkcie správcu: RESKON, k.s. , zn. spr: S 1826, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01
Nové Zámky. Uznesenie OS-u bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2017 dňa 26.9.2017.
Ustanovený správca RESKON, k.s., so sídlom : ul.Dr.Herza 12 , Lučenec, spravujúci majetok úpadcu : Margita
Kašíková, nar. 25.11.1968, bytom Školská 105/7, 946 32 Šrobárová, týmto v právnej veci č.k. 31OdK/72/2017
oznamujeme nasledovné:
Oznam o zámere zostaviť rozvrh výťažku správca, v súlade s § 167u ods. 1 ZKR, zadal na zverejnenie do OV.
Oznam bol publikovaný v OV č.85/2019 dňa 3.5.2019. Námietky k Návrhu rozvrhu výťažku nepodal žiaden
z veriteľov.
Správca spracoval konečný rozvrh výťažku 27.6.2019. Správca vykonal rozvrh dňa 9.7.2019.
Podľa zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zo zisťovania majetku dlžníka
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho ďalšieho majetku.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. ...
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v zmysle ustanovenia § 167v zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov týmto oznamujeme, že konkurz na majetok dlžníka: Margita Kašíková, nar. 25.11.1968,
bytom Školská 105/7, 946 32 Šrobárová k o n č í a to po splnení rozvrhu výťažku.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Margita Kašíková, nar. 25.11.1968, bytom
Školská 105/7, 946 32 Šrobárová, vedený na OS Nitra pod č.k. 31OdK/72/2017, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR z r
ušuje.
RESKON, k.s. – správca
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V Nových Zámkoch 8.10. 2019

K090966
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Uhnák Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podlužany 221, 935 27 Podlužany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/39/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/39/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Vlasta Suchanová, správca dlžníka: Jozef UHNÁK, nar. 12.5.1984, bytom 935 27 Podlužianky 221,
podnikajúci pod obchodným menom Jozef Uhnák s miestom podnikania 935 27 Podlužianky 221, IČO: 44980761
(ďalej len "dlžník") v konkurznej veci vedenej pred Okresným súdom Nitra pod čk. 23OdK/39/2019 v zmysle §
167u ods. 1 ZKR oznamuje po speňažení konkurznej podstaty zámer zostaviť rozvrh výťažku.
JUDr. Suchanová Vlasta, správca

K090967
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Szekér
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 641/39, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Páll
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/204/2019 S1945
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/204/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign Creditors

/es/ „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
/cs/ „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
/da/ „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
/de/ „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
/et/ „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad“
/en/ „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
/fr/ „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
/it/ „Invito all´ insinuazione di un credito. Termine da osservare“
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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/lv/ „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero“
/lt/ „Kvietimas pateikti reikalavima. Privalomieji terminal“
/hu/ „Felhívas követelés bejelentésére. Betartandó határidők“
/mt/ „Stedina ghal prezentazzjoni ta ´talba. Limiti taż-żmien li ghandom jigu osservati“
/nl/ „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen“
/pl/ „Wezwanie do zgloszenia wierzytelności. Przestrzegać teminów“
/pt/ „Aviso de reclamacao 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 ilmoittamissen. Noudatettavat määräajat“
/sv/ „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta“

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom
konaní, ako správca dlžníka oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32OdK/204/2019zo
dňa 17.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku OV č. 184/2019zo dňa 24.09.2019, bol vyhlásený konkurz
na majetok dlžníka: Róbert Szekér, nar. 11.05.1968, bytom: Svätého Štefana 641/39, 943 01 Štúrovo,
podnikajúci pod obchodným menom Róbert Szekér – STYLE, s miestom podnikania Kossúthova 26, 943
01 Štúrovo, IČO: 41 092 431,(ďalej len „Dlžník“) a za správcu dlžníka bol ustanovený Mgr. Peter Páll, so sídlom
kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra.

According to the Direction of the European Parliament and Council (EU) No. 2015/848 of 20th May 2015 on
Insolvency proceedings, as the bankruptcy truste of the debtor, I am obliged to inform you that based on
the Decision of District Court Nitra No. 32OdK/204/2019, dated 17.09.2019, published in Commercial
Journal No. 184/2019on24.09.2019, the court has declared the bankruptcy on the estate of the
debtor: Róbert Szekér, nar. 11.05.1968, bytom: Svätého Štefana 641/39, 943 01 Štúrovo, podnikajúci pod
obchodným menom Róbert Szekér – STYLE, s miestom podnikania Kossúthova 26, 943 01 Štúrovo, IČO:
41 092 431, (hereinafter as the „Debtor“) and simultaneously appointed Mgr. Peter Páll, head office
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra as the trusteee of the Debtor.

Toto
uznesenie
Okresného
súdu
Nitra
bolo
zverejnené
dňa 24.09.2019.Dňom 25.09.2019bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.

v Obchodnom

vestníku

This resolution of the District Court Nitra was published on 24.09.2019.The bankruptcy was declared
on 25.09.2019.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 it self 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 ina 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
zabezpečeného veriteľa (§29 ods. 9 a 10 ZoKR).

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 bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZoKR).

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 refferring 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 i tis assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: JUDr. Andrea Pállová, Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra,
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 ZoKR).

The application form shall be submitted in one counterpart to the truste: JUDr. Andrea Pállová,
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, Slovak republic, whereby it must be delivered to the truste 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 ZoKR).

If the creditor delivers the application later to the truste, the application shall be taken into cosideration,
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 truste 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 ZoKR).

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

The application must be submitted the Slovak language on a preprinted form /the registration form can be
found on the webside https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxand
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).

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

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 ZoKR).

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 ZoKR).

The creditors, 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 wil 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 ZoKR).

The subission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
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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.

V Nitre dňa 08.10.2019 / In Nitra on 08.10.2019
Mgr. Peter Páll, správca / Bankruptcy trustee

K090968
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Švecová Zdenka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboká 1082/77, 949 01 Nitra - Čermáň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Brláš
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/131/2019 S1770
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Ondrej Brláš, so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova trieda 9, 94901 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1770 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Zdenka Švecová, nar. 01.04.1961, Hlboká 1082/77, 949 01 Nitra - Čermáň, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok bola dňa 02.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka:
Veriteľ
Mesto Nitra

IČO:
00308307

Ulica:
Štefánikova trieda

Číslo: Obec PSČ:
Štát
60
Nitra 950 06 Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
167,00 €

JUDr. Ondrej Brláš, správca

K090969
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Havranová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínov - Želiezovce 140, 937 01 Kukučínov - Želiezovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/36/2019 S1410
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Okresný súd Nitra
31OdK/36/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Jana Havranová, nar. 11.11.1986, bytom 937 01 Kukučínov – Želiezovce
140, t.č. Súkennícka 11, 934 05 Levice (ďalej ako „dlžník“), sp.zn.: 31OdK/36/2019, počas výkonu svojej funkcie
zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 26.09.2018, z vyjadrenia
dlžníka na osobnom rokovaní dňa 17.05.2019, ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov dlžníka
správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník je vlastníkom hnuteľnej veci, ktorá bola zapísaná do súpisu majetku
všeobecnej konkurznej podstaty. Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v Obchodnom vestníku OV č.
133/2019 dňa 12.07.2019.
Majetok dlžníka zapísaný do Súpisu majetku všeobecnej podstaty správca speňažoval v súlade s ust. § 167p
ZoKR v troch kolách verejného ponukového konania, ktoré boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku č.
142/2019 dňa 25.07.2019 – I. kolo verejného ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 164/2019 dňa
26.08.2019 – II. kolo verejného ponukového konania a v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019 – III.
kolo verejného ponukového konania.
Ani v jednom kole verejného ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Nakoľko sa
majetok, ktorý tvorí súpis majetku všeobecnej podstaty nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného
ponukového konania, v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestal podliehať konkurzu a bol vylúčený zo súpisu
majetku všeobecnej podstaty. Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej
podstaty bolo zverejnené v Obchodnom vestníku OV č. 193/2019 dňa 07.10.2019.
Nakoľko majetok zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty prestal podliehať konkurzu, pričom ďalší majetok, ktorý
by podliehal konkurzu nebol postupom podľa ust. § 166i ZoKR zistený, na základe týchto skutočností správca
následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jana Havranová, nar. 11.11.1986, bytom 937 01 Kukučínov
– Želiezovce 140, t.č. Súkennícka 11, 934 05 Levice (ďalej ako „dlžník“), vedený na Okresnom súde Nitra pod
sp.zn.: 31OdK/36/2019, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 08.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090970
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Földi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hontianska Vrbica 331, 935 55 Hontianska Vrbica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/90/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/90/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Roman Nagy, správca úpadcu: Tomáš Földi, nar. 20.04.1989, bytom 935 55 Hontianska Vrbica 331 (ďalej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ako „dlžník“), sp.zn.: 29OdK/90/2019 počas výkonu svojej funkcie zistil zo zoznamu majetku dlžníka priloženého
k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 14.01.2019, ako aj na základe výsledkov preskúmavania pomerov
dlžníka správcom podľa § 166i ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe uvedených
skutočností správca následne zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t ods. 1 ZoKR).
S ohľadom na uvedenú skutočnosť týmto správca podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Tomáš Földi, nar. 20.04.1989, bytom 935 55 Hontianska
Vrbica 331 (ďalej ako „dlžník“), vedený na Okresnom súde Nitra pod sp.zn.: 29OdK/90/2019, sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje a v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR
zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Nitre dňa 08.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090971
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Hacsik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 11/20, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/35/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/35/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie III. kola verejného ponukového konania
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Gejza Hacsik, nar. 23.06.1978, bytom Horný rad 11/20, 946 03 Kolárovo,
podnikajúci pod obchodným menom Gejza Hacsik SZ.H – HOLZ, s miestom podnikania Horný rad 11/20, 946 03
Kolárovo, IČO: 41 260 783 (ďalej ako „dlžník“), vyhlásil III. kolo verejného ponukového konania na predaj
hnuteľnej veci zapísanej do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty (zverejnené v OV č. 178/2019 dňa
16.09.2019).
V súlade s Podmienkami III. kola verejného ponukového konania zo dňa 11.09.2019, posledným dňom lehoty na
predkladanie ponúk bol termín 01.10.2019.
V lehote na predkladanie ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V nadväznosti na uvedené správca konštatuje, že:
III. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľnej veci: NISSAN CHERRY 1,5 GL/-/-, VIN:
JN10RHN12U0218905, rv. 1.12.2004, farba: čierna, EČ: KN175BN, zapísanej do súpisu majetku všeobecnej
konkurznej podstaty bolo ukončené - neúspešné.
V Nitre dňa 07.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K090972
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gejza Hacsik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 11/20, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Roman Nagy
Sídlo správcu:
Akademická 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/35/2019 S1410
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/35/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie majetku zo súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Roman Nagy, správca dlžníka: Gejza Hacsik, nar. 23.06.1978, bytom Horný rad 11/20, 946 03 Kolárovo,
podnikajúci pod obchodným menom Gejza Hacsik SZ.H – HOLZ, s miestom podnikania Horný rad 11/20, 946 03
Kolárovo, IČO: 41 260 783 (ďalej ako „dlžník“), týmto vylučuje zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty
nasledovnú súpisovú zložku majetku:
1. HNUTEĽNÁ VEC
Popis: Osobné motorové vozidlo, zn.: NISSAN CHERRY 1,5 GL/-/-, VIN: JN10RHN12U0218905, rv. 1.12.2004, farba: čierna, EČ: KN175BN
Stav: celkovo opotrebovaný, zodpovedajúci veku a počtu najazdených kilometrov, poškodenia: pokazené brzdy, opotrebované valce motora,
hrdzavá a deravá karoséria, poruchy štartovania.
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota majetku (aj mena): 500 EUR

ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 131/2019 dňa 10.07.2019.
Deň vylúčenia: 07.10.2019
Dôvod vylúčenia majetku:
Predmetnú súpisovú zložku majetku správca speňažoval v súlade s ust. § 167p ZoKR v troch kolách verejného
ponukového konania, ktoré boli zverejnené postupne v Obchodnom vestníku č. 142/2019 dňa 25.07.2019 – I. kolo
verejného ponukového konania, v Obchodnom vestníku č. 164/2019 dňa 26.08.2019 – II. kolo verejného
ponukového konania a v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019 – III. Kolo verejného ponukového
konania. Ani v jednom kole verejného ponukového konania nebola správcovi doručená žiadna ponuka.
V zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR, ak sa hnuteľnú vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom
ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu.
Nakoľko sa vyššie uvedenú hnuteľnú vec nepodarilo speňažiť ani v treťom kole verejného ponukového konania,
v zmysle ust. § 167p ods. 2 ZoKR prestáva podliehať konkurzu.
V Nitre dňa 07.10.2019

JUDr. Roman Nagy, správca

K090973
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Stanislav Pobuda
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Vozokany 31, 951 82 Veľké Vozokany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 953 811
Obchodné meno správcu:
Slovenská insolvenčná k.s.
Sídlo správcu:
Párovská 26, 949 01 Nitra

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: 31K/50/2015 S1552
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/146/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Číslo Hlavná
kategória

Názov

1

OSOBNÉ
VOZIDLO FIAT
PUNTO 55 S

Hnuteľný
majetok

Súpisová
hodnota
EUR
400,-

v

Množstvo Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Popis

1

VIN ZFA17600004389342, rok výroby 1996, druh: AB
HATCHBACK 5DV., farba modrá metalíza, benzín. motor
1108 cm3, výkon 40 kW, EČ: ZM231BP, spájacie zariadenie
Stav opotrebovania: značné opotrebovanie, najazdené
kilometre 260 059

1/1

Deň zapísania: 04.10.2019
Dôvod zapísania: ust. § 167h ZKR
V Nitre, dňa 08.10.2019
Slovenská insolvenčná k.s., správca

K090974
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dohorák Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 86, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.06.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Lukáš Grežďo
Sídlo správcu:
Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/135/2019 S1533
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/135/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku podstát
Oznámenie o tom, že nebol zistený žiadny majetok
Výzva veriteľom na podanie podnetu na vykonanie iného šetrenia majetku dlžníka
Mgr. Lukáš Grežďo, sídlo kancelárie Streďanská 1537/14, 955 01 Topoľčany zapísaný v zozname správcov MS
SR pod č. S 1533 ako správca dlžníka Juraj Dohorák, nar. 18.06.1982, bytom Kravany nad Dunajom č. 86,
946 36 Kravany nad Dunajom, štátny občan SR, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Nitra pod
spis. zn. 27OdK/135/2019 týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 ZKR oznamujem, že ku dňu tohto
zverejnenia nebol zistený žiaden majetok, ktorý by mohol byť zaradený do súpisu všeobecnej podstaty. Podľa
ustanovenia § 167j ods. 1 druhá veta ZKR platí, že ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez zbytočného
odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom vestníku.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle ustanovenia §
166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len
v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení. Takéto
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Na základe uvedeného správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto oznámenia
na bankový účet správcu IBAN: SK24 5600 0000 0091 6285 1001 s uvedením poznámky „konkurz Juraj
Dohorak“.
Mgr. Lukáš Grežďo, správca

K090975
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Pietra 399 / 25, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.10.1975
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/200/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/200/2018
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 Roman Cicko, nar. 10.10.1975, A.Pietra 399/25, 036 01 Martin (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
v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých súpis bol
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 97/2019 zo dňa 22.05.2019 (K043227) prestali v zmysle § 167p ods. 2
ZKR podliehať konkurzu:
Číslo
položky

1

Popis

Počet
Výrobné číslo
ks

Nákladné
vozidlo
zn.
CITROEN,
JUMPER 1,9 D
1

Evidenčné
číslo

VF7231A3215703736 MT407ES

Rok
Stav
výroby opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

1999

1/1

500,- €

nepojazdné

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

K090976
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gápa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Gápa, nar.15.02.1989, trvale bytom
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Žilina, 010 01 Žilina týmto, v súlade s ustanovením §167l ods.3 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola dňa
07.10.2019 doručená správcovi súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č.1 veriteľa: Slovenská republika
- Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00215759, celková prihlásená suma: 296,50
EUR a táto bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K090977
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Gápa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Herich, PhD.
Sídlo správcu:
Dončova 13, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/250/2019 S619
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/250/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka: Roman Gápa, nar.15.02.1989, trvale bytom
Žilina, 010 01 Žilina týmto, v zmysle ustanovenia §167j ods.1 zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejňuje súpis majetku konkurznej
podstaty:
Súpisová zložka majetku č.1:
Iná majetková hodnota: obchodný podiel - 100%
Obchodné meno: Blanco s.r.o.
Sídlo: Zámocká 34, 811 01 Bratislava
IČO: 36767859
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:Sro, vložka číslo: 69031/B
Súpisová hodnota majetku: 1 EUR.
Deň zápisu: 08.10.2019
JUDr. Vladimír Herich, PhD., správca

K090978
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EXPRESprint, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 23 / 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 387 282
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1K/6/2006 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/6/2006
Druh podania:
Iné zverejnenie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Späťvzatie návrhu konečného rozvrhu výťažku podľa § 101 ZKR pre nezabezpečených veriteľov dlžníka
EXPRESprint, s.r.o., Žilina
Dňa 6.9.2019 správca zverejnil v Obchodnom vestníku č. 172/2019 návrh konečného rozvrhu výťažku podľa §
101 ZKR pre nezabezpečených veriteľov dlžníka EXPRESprint, s.r.o., Žilina.
Týmto správca berie návrh konečného rozvrhu späť z dôvodu potreby doplnenia veriteľského výboru o tretieho
člena. Za týmto účelom bola na deň 15.10.2019 zvolaná schôdza veriteľov. Po zvolení tretieho člena veriteľského
výboru prebehne schôdza veriteľského výboru za účelom schválenia návrhu konečného rozvrhu výťažku.

JUDr. Jozef Kadura, správca

K090979
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Ščuka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/244/2019/S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/244/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V zmysle ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca na základe prihlášok pohľadávok veriteľov doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty, ktorá uplynula dňa 07.01.2017, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky:

ÚPADCA
Veriteľ
Právny dôvod
pohľadávky

Milan Ščuka, nar. 01. 02. 1960, bytom Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Námestie Slobody 9, 034 01 Ružomberok, IČO: 30 794 536
vzniku Rozhodnutie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, č. 2018/24159, zo dňa 26. 02. 2018, právoplatnosť:
21. 03. 2018, vykonateľnosť: 29. 03. 2018. Povinnosť vrátiť peňažný príspevok na kúpu pomôcky – indikátor hladiny
v sume: 29, 70 €, vymožené : 10,00 €, zostatok dlhu: 19,70 €.
Suma
pohľadávok 19,70 €
vrátane príslušenstiev
Prihláška doručená dňa 01. 10. 2019
Počet príloh
4

V Čadci dňa 08.10.2019
Imrich Šimulák, správca

K090980
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ščuka Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Textilná 6026/6, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Imrich Šimulák
Sídlo správcu:
ul. Slobody 43, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/244/2019 S1546
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/244/2019
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:
Typ majetku
Pohľadávka z
účtu

Podstata
Všeobecná
podstata

Deň vydania: 11.10.2019

3OdK/244/2019
Iné zverejnenie
Názov

Peňažné prostriedky na
účte správcu

Súpisová hodnota
[EUR]

Výťažok zo
speňaženia [EUR]

Stav

388.28

Majetok tretej
Zabezpečenie
osoby
Nie

V Čadci dňa 08. 10. 2019
Imrich Šimulák - správca

K090981
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Čonka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlboké 4320/35, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/249/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/249/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: Jaroslav Čonka, nar. 30.07.1978, bytom Hlboké 4320/35, 031 01
Liptovský Mikuláš – Vrbica - Nábrežie oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka
veriteľa : Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava v celkovej prihlásenej sume
799,33 eur z titulu Zmluvy o postúpení pohľadávok.
Mgr. Michal Miho správca

K090982
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Rolko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pšurnovice 267, 014 01 Bytča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1988
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/188/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/188/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Michal Rolko, nar. 14.07.1988, trvale bytom
Pšurnovice 267, 014 01 Bytča, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1) zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

II. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka, a to:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová položka 1)
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, stav: nepojazdné (súpisová hodnota: 40,- €)

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň.) do podateľne správcu.
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: ponuka_9OdK/188/2019
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca v plnom rozsahu.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V prípade otázok kontaktujte: info@konkurzna.sk alebo +421 903 898 794.

V Žiline, dňa 08.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
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K090983
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Adamcová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príbovce 24, 038 42 Príbovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/91/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

VEC: Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ingrid Adamcová, nar. 22.09.1973, bytom Príbovce
24, 038 42 Príbovce, týmto v zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa ust. § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca
neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K090984
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hacek Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 254, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/22/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Jaroslav Hacek,
bytom 023 33 Povina č. 254 v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa JUDr. Mgr. Štefan
Bucha, Námestie M. R. Štefánika 1, Žilina, IČO: 37 977 091. Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávky
je 6.355,15 €. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 03.10.2019.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
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K090985
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing.Tittel Emil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stankovany 19, 034 92 Stankovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.10.1959
Obchodné meno správcu:
BMK Konkurz,k.s.
Sídlo správcu:
Andreja Kmeťa 19, 010 01 žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/131/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/131/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Dňa 9.5.2019 bol v OV 92/2019 zverejnený konkurz na majetok dlžníka Ing.Emil Tittel, Stankovany 19, 034 92
Stankovany
pod
č.k.
9OdK/131/2019.
Podľa predloženého zoznamu majetku dlžníka zo dňa 1.4.2019 a písomného vyhlásenia zaslaného dňa 6.6.2019
dlžník
nie
je
vlastníkom
žiadneho
majetku.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods.1 ZKR, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu zakotvené v ust. § 167t ods.1 ZKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že sa konkurz
končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka konkurz na majetok dlžníka Ing.Emil Tittel,
Stankovany 19, 034 92 Stankovany pod č.k. 9OdK/131/2019 ruší.

K090986
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 10514 / 28, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/242/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/242/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka Aneta Radičová, nar. 13.07.1984, trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01 Martin,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́ niektorých
zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení́ s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového úctu, na ktorý́ možno zloziť̌ kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá́, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR.
Túto kauciu možno zložiť na:
účet č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263
banka: mBank, S.A. pobočka zahr. banky
Swift kód (BIC): BREXSKBX
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variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 59
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Eva Luticová, správca

K090987
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 10514 / 28, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/242/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/242/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Aneta Radičová, nar. 13.07.1984, trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01 Martin, oznamuje, že účastníci
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 02901
Námestovo v pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00
hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K090988
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Raček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Antona Bernoláka 2178/70, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 740 766
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/19/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/19/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, ako správca dlžníka: Ján Raček, nar.
06.10.1984, trvale bytom Antona Bernoláka 2178/70, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom
Ján Raček, s miestom podnikania Antona Bernoláka 2178/70, 010 01 Žilina, IČO: 43 740 766 (ďalej len
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„Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na
majetok Dlžníka, spis. zn. 9OdK/19/2019 sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

V Žiline dňa 08.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K090989
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Aneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 10514 / 28, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/242/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/242/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
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(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 je správca dlžníka
Aneta Radičová, nar. 13.07.1984, trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01 Martin (ďalej len "dlžník"), povinný
oznámiť zahraničným veriteľom, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 05.08.2019,
sp. zn. 9OdK/242/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 154/2019, dňa 12.08.2019 vyhlásený́ konkurz a
za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva Luticová, Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovenská
republika, značka správcu: S1774 (ďalej len „správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20 May 2015, the
bankruptcy trustee of debtor Aneta Radičová, born on 13 July 1984, permanent residence at Bambusky 10514/28,
036 01 Martin (hereinafter referred to as the „debtor“), shall inform foreign creditors that by the decision of the
District Court Žilina of 05 August 2019, ref. No.9OdK/242/2019 published in the Commercial report No. 154/2019
of 12 August 2019 the bankruptcy of the debtor was declared and as the trustee of the debtor JUDr. Eva Luticová,
with seat at Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovak Republic, ref. No. of trustee: S1774 was appointed
(hereinafter referred to as the „trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) uznesenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; ďalej
len „ZKR“).
The bankruptcy shall be considered as declared by publishing of court decision on bankruptcy declaration in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of court decision the day following the day after the
publishing of the court decision in the Commercial report shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended; hereinafter referred as „BRA“).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the trustee publish
information on the intention to prepare the assets allocation. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
and 31 bra shall apply mutatis mutandis. The secured creditor of home loan shall be entitled to submit the
application only should the receivable from the home loan be due or should the secured creditor which security
right is in order earlier apply; the trustee shall inform the secured creditor of home loan thereon in a written form
without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom bude jeho pohľadávka pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor of the receivable against a person other than the debtor shall be entitled to submit the application,
should the receivable be secured by the security right related to the assets of the debtor. Such creditor shall be
satisfied in bankruptcy only from the yield obtained by the realization of asset which secures its receivable,
however the creditor shall exercise the voting rights at the meeting of creditors only in the extent to which its
receivable is likely to be satisfied from the asset, which secures this receivable (§ 167 sec. 2 BRA).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee and it shall be delivered to the trustee in the
basic registration period of 45 days from the bankruptcy declaration. Should the creditor deliver the application to
the trustee later, the application shall be considered as submitted, but the creditor shall not be entitled to exercise
the voting rights. The registration of such receivable into the list of the receivables shall be published by the
trustee in the Commercial report stating the creditor and the registered amount. The delivery of the application to
the trustee shall have the same legal effect for limitation period and for the cessation of the rights as the right
assertion in the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted in a pre-printed form and shall include basic requirements, otherwise shall not
be considered as submitted. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence of
the creditor – natural person or business name, name and surname should it differ from the business name,
identification number or other identifier and the place of business of the creditor – natural person, entrepreneur or
the business name, identification number or other identifier and seat of the creditor – legal entity, b) name,
surname and residence of the debtor – natural person or business name, name and surname should it differ from
the business name, identification number or other identifier and the place of business of the debtor – natural
person, entrepreneur or the business name, identification number or other identifier and seat of the debtor – legal
entity, c) legal basis of the receivable, d) order of receivable satisfaction from the general property, e) total amount
of the receivable, 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).
Each secured receivable shall be submitted by individual application specifying the secured amount, type, order,
subject and legal basis 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 amount of the receivable shall be divided in the application into the principal and ancillaries, whereas the
ancillaries shall be divided in the application according to the legal basis (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. Should the receivable not be submitted in euro, the amount of the
receivable shall be determined by the trustee conversion according to the exchange rate determined and
published by the European Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic on the day of the
bankruptcy declaration. Should the receivable be submitted in currency which is not determined by the European
Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic, the amount of the receivable shall be determined by
the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The application shall be attached with the documentation proving stated facts. The creditor which is the
accounting unit shall state in the application whether the receivable is recognized in its accountancy and in what
extent, or the reasons, why the receivable is not recognized in its accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, je povinný
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, oznámiť
správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť
týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov
oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor which receivable was not lodged and which security right burdens the debtor asset, shall be
obliged to inform the trustee, without undue delay after the creditor should have had, with professional care, the
knowledge on the bankruptcy declaration, on the amount of secured receivable, which might be satisfied with the
secured asset. The secured creditor shall be responsible for accurate information. The trustee shall assess such
burdens upon information provided by the secured creditor (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor with no residence, seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its
representative for delivery with residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise
the documents for such creditor shall be delivered only by publishing in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee shall submit to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the
list of submissions together with the statement why such submission shall not be considered as application; the
court shall determine in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as
applications. The court resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 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 lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application, shall not be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa ZKR (§ 204 písm. g) ZKR).
Generally binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of the Slovak Republic shall provide standards
of pre-printed forms for application’s submission and standards of other specific pre-printed forms according to
BRA (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti
SR
v
časti
“Vzory a
formuláre”,
v sekcii
“Konkurzy a
reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA
are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section
“Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
May 2015.
Námestovo, 14.8.2019
JUDr. Eva Luticová, správca/trustee

K090990
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barbora Prieložná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná ulica 277/66, 013 13 Kunerad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/236/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/236/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Michal Miho, správca konkurznej podstaty dlžníka Barbora Prieložná, nar. 11.02.1991, bytom Dolná ulica
277/66, 013 13 Kunerad oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka vyhlásený Uznesením Okresného súdu Žilina
zo dňa 29.07.2019 v konaní č. 3OdK/236/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 05.08.2019, pod č. OV
149/2019 sa podľa ust. § 167v ods.1 ZKR v nadväznosti na ust. § 167t ZKR u k o n č u j e.
1. Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K tomu záveru správca
konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
2. V zmysle ust. § 166e ZKR v nadväznosti na Uznesenie Okresného súdu Žilina zo dňa 29.07.2019, ktorým
vyhlásil na majetok dlžníka konkurz, sa dlžník všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze
(ust. § 166a ZKR) v rozsahu akom neboli uspokojené z b a v u j e.
3. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
podľa ust. § 167b ods.1 ZKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZKR a ust. § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Mgr. Michal Miho, správca

K090991
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Žilina
1OdK/234/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, ako
správca dlžníka Miroslav Michalík, nar. 19.02.1976, bytom Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa, do
08.06.2017 podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Michalík, s miestom podnikania Horná Štubňa 362,
038 46 Horná Štubňa, IČO: 40 629 384,
v zmysle § 167l ods. 5 ZKR zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́ niektorých
zákonov v znení́ neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v spojení́ s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a
ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového úctu, na ktorý́ možno zloziť̌ kauciu za účelom popretia prihlásených
pohľadávok konkurzných veriteľov.
Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy
spornej pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá
zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá́, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR.
Túto kauciu možno zložiť na:
účet č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263
banka: mBank, S.A. pobočka zahr. banky
Swift kód (BIC): BREXSKBX
variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
špecifický symbol: 59
poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa
popiera.
JUDr. Eva Luticová, správca

K090992
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:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Luticová, správca so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, vo veci
vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Miroslav Michalík, nar. 19.02.1976, bytom Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa, do 08.06.2017
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Michalík, s miestom podnikania Horná Štubňa 362, 038 46
Horná Štubňa, IČO: 40 629 384, oznamuje, že účastníci konania môžu nahliadať do správcovského spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v správcovskej kancelárii na adrese: Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo v pracovných dňoch počas úradných
hodín od 09:00 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia je potrebné vopred
dohodnúť u správcu.
mobil: 0944 047 474
e-mail: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca

K090993
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:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables.“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty.“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne.“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten.“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad."
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter.“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare.“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero."
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai."
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők."
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati."
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen.”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów."
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar.“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny."
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(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati."
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta.”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 je správca dlžníka
Miroslav Michalík, nar. 19.02.1976, bytom Horná Štubňa 362, 038 46 Horná Štubňa (ďalej len "dlžník"), povinný
oznámiť zahraničným veriteľom, že na majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 29.07.2019,
sp. zn. 1OdK/234/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 149/2019, dňa 05.08.2019 vyhlásený́ konkurz a
za správcu dlžníka bola ustanovená JUDr. Eva Luticová, Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovenská
republika, značka správcu: S1774 (ďalej len „správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20 May 2015, the
bankruptcy trustee of debtor Miroslav Michalík, born on 19 February 1976, permanent residence at Horná Štubňa
362, 038 46 Horná Štubňa (hereinafter referred to as the „debtor“), shall inform foreign creditors that by the
decision of the District Court Žilina of 29 July 2019, ref. No.1OdK/234/2019 published in the Commercial report
No. 149/2019 of 05 August 2019 the bankruptcy of the debtor was declared and as the trustee of the debtor JUDr.
Eva Luticová, with seat at Hviezdoslavova 51, 02901 Námestovo, Slovak Republic, ref. No. of trustee: S1774 was
appointed (hereinafter referred to as the „trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) uznesenia sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov; ďalej
len „ZKR“).
The bankruptcy shall be considered as declared by publishing of court decision on bankruptcy declaration in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of court decision the day following the day after the
publishing of the court decision in the Commercial report shall be considered (§ 199 sec. 9 of the Act No. 7/2005
Coll. on Bankruptcy and Restructuring Act as amended; hereinafter referred as „BRA“).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 ZKR sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the trustee publish
information on the intention to prepare the assets allocation. The provisions of § 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 to 10, § 30
and 31 bra shall apply mutatis mutandis. The secured creditor of home loan shall be entitled to submit the
application only should the receivable from the home loan be due or should the secured creditor which security
right is in order earlier apply; the trustee shall inform the secured creditor of home loan thereon in a written form
without undue delay (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom bude jeho pohľadávka pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167 ods. 2 ZKR).
The creditor of the receivable against a person other than the debtor shall be entitled to submit the application,
should the receivable be secured by the security right related to the assets of the debtor. Such creditor shall be
satisfied in bankruptcy only from the yield obtained by the realization of asset which secures its receivable,
however the creditor shall exercise the voting rights at the meeting of creditors only in the extent to which its
receivable is likely to be satisfied from the asset, which secures this receivable (§ 167 sec. 2 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca
zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3
ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee and it shall be delivered to the trustee in the
basic registration period of 45 days from the bankruptcy declaration. Should the creditor deliver the application to
the trustee later, the application shall be considered as submitted, but the creditor shall not be entitled to exercise
the voting rights. The registration of such receivable into the list of the receivables shall be published by the
trustee in the Commercial report stating the creditor and the registered amount. The delivery of the application to
the trustee shall have the same legal effect for limitation period and for the cessation of the rights as the right
assertion in the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted in a pre-printed form and shall include basic requirements, otherwise shall not
be considered as submitted. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence of
the creditor – natural person or business name, name and surname should it differ from the business name,
identification number or other identifier and the place of business of the creditor – natural person, entrepreneur or
the business name, identification number or other identifier and seat of the creditor – legal entity, b) name,
surname and residence of the debtor – natural person or business name, name and surname should it differ from
the business name, identification number or other identifier and the place of business of the debtor – natural
person, entrepreneur or the business name, identification number or other identifier and seat of the debtor – legal
entity, c) legal basis of the receivable, d) order of receivable satisfaction from the general property, e) total amount
of the receivable, 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).
Each secured receivable shall be submitted by individual application specifying the secured amount, type, order,
subject and legal basis 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 amount of the receivable shall be divided in the application into the principal and ancillaries, whereas the
ancillaries shall be divided in the application according to the legal basis (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The receivable shall be submitted in euro. Should the receivable not be submitted in euro, the amount of the
receivable shall be determined by the trustee conversion according to the exchange rate determined and
published by the European Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic on the day of the
bankruptcy declaration. Should the receivable be submitted in currency which is not determined by the European
Central Bank or by the National Bank of the Slovak Republic, the amount of the receivable shall be determined by
the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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The application shall be attached with the documentation proving stated facts. The creditor which is the
accounting unit shall state in the application whether the receivable is recognized in its accountancy and in what
extent, or the reasons, why the receivable is not recognized in its accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, je povinný
bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, oznámiť
správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za správnosť
týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z údajov
oznámených zabezpečeným veriteľom (§ 167k ods. 8 ZKR).
The secured creditor which receivable was not lodged and which security right burdens the debtor asset, shall be
obliged to inform the trustee, without undue delay after the creditor should have had, with professional care, the
knowledge on the bankruptcy declaration, on the amount of secured receivable, which might be satisfied with the
secured asset. The secured creditor shall be responsible for accurate information. The trustee shall assess such
burdens upon information provided by the secured creditor (§ 167k sec. 8 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor with no residence, seat or company affiliation in the Slovak Republic shall be obliged to determine its
representative for delivery with residence or seat in the Slovak Republic and inform the trustee thereon, otherwise
the documents for such creditor shall be delivered only by publishing in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee shall submit to the court, without undue delay after the expiration of the basic registration period, the
list of submissions together with the statement why such submission shall not be considered as application; the
court shall determine in resolution, without undue delay, whether the submissions shall be considered as
applications. The court resolution shall be delivered to the trustee which shall notify relevant person thereon (§ 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 lodging the receivable, which shall be lodged in the bankruptcy by an application, shall not be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa ZKR (§ 204 písm. g) ZKR).
Generally binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of the Slovak Republic shall provide standards
of pre-printed forms for application’s submission and standards of other specific pre-printed forms according to
BRA (§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke Ministerstva
spravodlivosti
SR
v
časti
“Vzory a
formuláre”,
v sekcii
“Konkurzy a
reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of pre-printed forms for application’s submission and other specific pre-printed forms according to BRA
are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part “Standards and Forms”, section
“Bancruptcy and Restructuring” (https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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This notice refers to the creditors with permanent residence or registered seat in other EU member state than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20
May 2015.
Námestovo, 14.8.2019
JUDr. Eva Luticová, správca/trustee

K090994
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Droppa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žilina 0, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.08.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/245/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/245/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje, že konkurz na majetok
dlžníka Pavel Droppa, nar. 03.08.1950, 010 01 Žilina sa končí z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 2 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí aj
vtedy, ak zistí, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ alebo postavenie všetkých
veriteľov ako účastníkov konania zaniklo. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K090995
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Baláž
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1956
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/154/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/154/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s. ako správca dlžníka Jozef Baláž, nar. 11.02.1956, bytom 036 01 Martin, týmto oznamuje, že
po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa 04.10.2019 doručená do kancelárie
správcu súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa Mesto Martin, so sídlom: Nám. S. H.
Vajanského 1, 036 01 Martin, IČO: 00 316 792 s por. č. 1, v celkovej výške 20,00 Eur; 25,07 Eur; 25,00 Eur;
25,00 Eur; 25,00 Eur; 25,07 Eur; 26,20 Eur; 26,20 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Žiline dňa 08.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K090996
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.01.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/188/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/188/2018
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 Martin Petrovič, nar. 04.01.1987, 036 01 Martin sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K090997
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Slavkovský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 901/20, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kováčik
Sídlo správcu:
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/175/2018 S672
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/175/2018
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 Dušan Slavkovský, nar. 26.04.1993, M. R. Štefánika 901/20, 010 01 Žilina 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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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka zrušuje.
§ 167v ods. 1 ZoKR: Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Martin Kováčik, správca

K090998
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Rohoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Timravy 1101/6, 036 01 Martin- Podháj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Brož
Sídlo správcu:
A.Bernoláka 6, 034 01 Ružomberok
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/229/2019/S1490
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/229/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Michal Brož, správca so sídlom kancelárie A.Bernoláka 6, Ružomberok v konkurznom konaní dlžníka
Tomáš Rohoň, nar. 30.03.1978, Timravy 1101/6, 036 01 Martin- Podháj vedenom na Okresnom súde Žilina č.k.:
9OdK/229/2019 týmto oznamuje, že dňa 8.10.2019 bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty doručená
správcovi nasledovná súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok:
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951
Dátum zápisu pohľadávky: 9.10.2019
Špecifikácia pohľadávky č. 1 : Pohľadávka v celkovej výške 1 691,84€ pozostávajúca z istiny vo výške 1
691,84€.
Špecifikácia pohľadávky č. 2: Pohľadávka v celkovej výške 571,88€ pozostávajúca z istiny vo výške 571,88€.
V Ružomberku, dňa 8.10.2019
JUDr. Michal Brož, správca

K090999
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca úpadcu: SK – METAL, s.r.o., so sídlom
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO: 36 433 128, zapísaný v Obchodnom registri Okresného
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 16492/L, týmto oznamuje, že účastníci konania môžu do správcovského spisu
úpadcu vedeného pod sp. zn. 9K/5/2019 S1436 nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Revolučná 10, 010 01
Žilina, a to každý pracovný deň v úradných hodinách od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod.,
vždy len po predchádzajúcom dohovore. Kanceláriu správcu je možné kontaktovať na tel. č. +421 908 989 977
alebo prostredníctvom e-mailu: zilina@irkr.sk. Samotné nahliadnutie bude možné realizovať najskôr po 2
pracovných dňoch odo dňa objednania sa.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., správca

K091000
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SK - METAL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 433 128
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9K/5/2019 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9K/5/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

BG Съобщение за производство по несъстоятелност
ES Anuncio de procedimiento de insolvencia
CS Oznámení o insolvenčním řízení
DA Meddelelse om indledning af insolvensbehandling
DE Mitteilung über ein Insolvenzverfahren
EN Notice of insolvency proceedings
ET Maksejõuetusmenetluse teatis
EL Ανακοίνωση διαδικασίας αφερεγγυότητας
FR Note concernant la procédure d'insolvabilité
GA Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta
HR Obavijest o postupku u slučaju nesolventnosti
IT Avviso di procedura d'insolvenza
LV Paziņojums par maksātnespējas procedūru
LT Pranešimas apie nemokumo bylą
HU Értesítés fizetésképtelenségi eljárásról
MT Avviż ta' proċedimenti ta' insolvenza
NL Kennisgeving van insolventieprocedure
PL Powiadomienie o postępowaniu upadłościowym
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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PT Aviso sobre processo de insolvência
RO Notificare privind procedura de insolvență
SK Oznam o insolvenčnom konaní
SL Obvestilo o postopku v primeru insolventnosti
FI Ilmoitus maksukyvyttömyysmenettelystä
SV Underrättelse om insolvensförfaranden
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom konaní zo dňa 20. mája
2015, ako správca úpadcu: SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové Mesto, IČO:
36 433 128 (ďalej len „Úpadca“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Žilina, sp. zn.: 9K/5/2019 zo
dňa 02.10.2019 (ďalej len „Uznesenie“) súd vyhlásil konkurz na majetok Úpadcu a za správcu ustanovil I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 on insolvency proceedings of 20th May 2015, as
the insolvency practitioner of the debtor: SK – METAL, s.r.o., so sídlom Kukučínova 2790, 024 01 Kysucké Nové
Mesto, IČO: 36 433 128 (hereinafter the „Debtor“), we hereby inform you that with the resolution of the District
Court Žilina, proc. no: 9K/5/2019, dated as of October 2, 2019 (hereinafter the “Resolution”) bankruptcy on the
Debtor´s estate was declared and the insolvency practitioner I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
was appointed.
1. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV
1

IMPORTANT INFORMATION FOR CREDITORS

Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi - Úpadca (uvedenému v bode 2 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie v inom členskom štáte. Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu
uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte voči Úpadcovi.
Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(v Slovenskom jazyku, viď Príloha 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
(v Anglickom jazyku, viď Príloha 2)
You are hereby informed in accordance with Article 54 of Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament
and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings that insolvency proceedings have been opened in
another Member State with regard to your debtor (indicated in point 1 of this form). You are invited to lodge any
claims you have against the debtor, as set out below.
You do not need to lodge your claims individually.
If you are invited to lodge your claims, you can do this by using the standard form for the lodgement of claims
which can be downloaded from the following link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&from=SK
(in Slovak, see Annex 2)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017R1105&qid=1506670936336&from=EN
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(in English, see Annex 2)
Jazyk / Language
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na to sa
však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu, v ktorom sa
začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku alebo v jednom
z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý daný členský štát
uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno nájsť tu: [https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true].
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the European Union. Irrespective of this, you
may later be required to provide a translation in the official language of the Member State of the opening of
proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the official language or one of the
official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or in another language which
that Member State has indicated it can accept (the languages indicated by the Member States are to be found
here: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en] ).
Ďalšie informácie / Additional information
Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške
je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej
republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len
zverejnením v Obchodnom vestníku SR.
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz: https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno získať na
tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
ako aj na tomto webovom sídle Obchodného vestníka vedeného Ministerstvom spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
for delivery with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and announced to the insolvency
practitioner otherwise the delivery will be executed through Commercial Bulletin only.
You can find further information on insolvency proceedings in the Member States under the following link:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-en.do?clang=en ]
You can trace relevant information on the particular insolvency proceeding concerned by this notification through
the
following
website
of
the
European
e-Justice
Portal:
https://e-justice.europa.eu/content_interconnected_insolvency_registers_search-246-sk.do?init=true
as well as through the website of the Commercial bulletin maintained by Ministry of Justice of SR:
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Náležitosti prejednávanej veci
Details of the case
1. DLŽNÍK/ DEBTOR
1.1 Názov (ak je Dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba) / Name (if the debtor is a company or a legal
person): SK – METAL, s.r.o.
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1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie) / Registration number (to be filled in if there is one under the
national law in the Member State where insolvency proceedings have been opened): 36 433 128
1.3. Adresa / Adress:
1.3.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Kukučínova 2790
1.3.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 024 01 Kysucké Nové Mesto
1.3.3. Štát / Country: Slovenská republika

2. PRÍSLUŠNÉ INSOLVENČNÉ KONANIE 2.THE INSOLVENCY PROCEEDINGS CONCERNED
2.1. Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s Úpadcom / Type of insolvency proceedings
opened with regard to the debtor: Konkurz / Bankruptcy
2.2. Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848) / The date of the opening of
insolvency proceedings (within the meaning of Regulation (EU) 2015/848): 09.10.2019 / October 9, 2019
2.3. Súd na ktorom sa začalo insolvenčné konanie / The court opening the insolvency proceedings:
2.3.1. Názov / Name: Okresný súd Žilina / District court Žilina
2.3.2. Adresa / Adress: Hviezdoslavova ul. 28
2.3.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 010 59 Žilina
2.3.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.4. Spisová značka veci / Reference number of the case: 9K/5/2019
2.5. Správca vymenovaný v konaní / Insolvency practitioner appointed in the proceedings:
2.5.1. Názov/Meno / Name: I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
2.5.2. Adresa / Adress:
2.5.2.1. Ulica a číslo/poštový priečinok / Street and number/PO box: Revolučná 10
2.5.2.2. Obec a poštové smerovacie číslo / Place and postal code: 010 01 Žilina
2.5.2.3. Štát / Country: Slovenská republika / Slovak republic
2.5.2.4. E-mail: zilina@irkr.sk
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
Information concerning the lodgement of claims
3. ORGÁN ALEBO ÚRAD OPRÁVNENÝ PRIJÍMAŤ PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára.
3.

BODY OR AUTHORITY EMPOWERED TO ACCEPT THE LODGEMENT OF CLAIMS

The insolvency practitioner indicated in point 2.5 of this form.
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4. SPÔSOB PODÁVANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK
E-mailom (na nasledujúcu adresu): zilina@irkr.sk a zároveň, avšak povinne poštou (na poštovú adresu uvedenú
v bode 3).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy musí uviesť meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty a celková suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s
rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom.
K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
4.

MEANS OF COMMUNICATION BY WHICH CLAIMS MAY BE SUBMITTED

By email (to the following email address): zilina@irkr.sk and simultaneously, but compulsorily by post (to
the postal address indicated under point (3).
The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about
name and surname or name of the firm, address and seat of the creditor and of the debtor, legal cause of the
claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the
interests with legal cause of the interests; the application of the claim has to be dated and signed.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. Creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim
is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim is not recorded in the account books.
5. LEHOTY NA PRIHLASOVANIE POHĽADÁVOK
Pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: 25.11.2019.
Prihláška pohľadávky sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
5.

TIME LIMITS FOR LODGING CLAIMS

Claims shall be lodged at the latest: November 25, 2019
The claim has to be delivered to the office of Insolvency practitioner in one counterpart within the registration
period of 45 days from the day of declaration of the bankruptcy procedure.
6. DÔSLEDKY PODANIA PRIHLÁŠKY POHĽADÁVOK PO UPLYNUTÍ LEHOTY UVEDENEJ V BODE 5
· Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
· Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, a to počas
celého konania.
· Na prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou prihlásené po uplynutí lehoty podľa
bodu 5 sa neprihliada a pohľadávka sa považuje za nezabezpečenú.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručené po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Na neprihlásené zabezpečovacie práva sa v konkurze neprihliada. Správca nie je
povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť
alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
6. CONSEQUENCES OF FAILURE TO SUBMIT CLAIMS WITHIN THE TIME PERIOD INDICATED IN
POINT 5
· You will be precluded from participating in distributions (interim or final) occurring before submission (or
admission) of your claim.
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You will lose your right to vote in any decision making process or at meetings of creditors occuring before
the submission of your claim.
Your secured or preferential rights associated to the claim and lodged after expiry of period indicated in
point 5 are not taken into account and the claim is considered as unsecured.

Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor cannot exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights will
not be considered. The insolvency practitioner does not have the duty to notify creditor to amend or to correct an
incorrect or incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the
original application form by a new application form.
7. ĎALŠIE PODMIENKY PRIHLASOVANIA POHĽADÁVOK
Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene Euro (EUR).
7.

OTHER CONDITIONS TO BE MET WHEN LODGING YOUR CLAIM

The law applicable to the insolvency proceedings requires that the amount of the claim (point 6.1.8 of the standard
form ‘lodgement of claims’) and the costs arising from the assertion of that claim (point 6.4.3 of the standard form
‘lodgement of claims’) are indicated in the currency Euro (EUR).
8. POVINNOSTI VERITEĽOV, KTORÝCH POHĽADÁVKY SÚ PREDNOSTNÉ ALEBO ZABEZPEČENÉ
VECNÝM PRÁVOM
· v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok,
· pohľadávky musíte prihlásiť v lehote podľa bodu 5,
· musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky zabezpečené.
Rovnakým spôsobom ako je popísaný v bode 4 tejto výzvy uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená.
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka.
8. OBLIGATION OF CREDITORS WHOSE CLAIMS ARE PREFERENTIAL OR SECURED IN REM
·
·
·

you must expressly indicate the specific nature of the claim in the lodgement of claims,
you need to lodge your claims in the time period indicated in point 5,
you must indicate the amount up to which the claims are secured.

Creditors whose claims depend on meeting certain conditions lodge their claims in the same way as described in
article 4 of this notice. The condition on which the claim is dependent has to be stated in the registration form.
Creditors with claims secured with securities shall file individual application which includes specification of the
secured amount of the claim, type, ranking, subject and legal reason of the arising of the security right.
The creditor who has claim towards another person than the debtor, shall be entitled to file the application, if the
claim is secured by the security right related to the property of debtor.
9. ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRE VERITEĽA RELEVANTNÉ
Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.
9.

FURTHER INFORMATION WHICH MAY BE RELEVANT TO THE CREDITOR
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This publication refers to creditors, whose place of residence or registered seat is in different member state of the
European Union than the Slovak Republic.

V Žiline dňa 09.10.2019
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca / insolvency practitioner

K091001
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: INTERMONT a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 20 / 0, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 840 198
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/7/2018 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, zn.:
S1293, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom 974 01 Banská Bystrica,
Kukučínova 20, IČO: 30 840 198, sp. zn. 2K/7/2018 týmto v zmysle § 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 Slovenská republika – Daňový úrad Banská Bystrica, Nová 13, Banská Bystrica, IČO:
424995000016 v celkovej sume 40.948,49,- Eur, ktorá bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K091002
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Cibuľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zacharovce 171, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/606/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/606/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Barnabáš Cibuľa, nar. 03.12.1989, trvale bytom Zacharovce 171, 979 01 Rimavská Sobota
zverejnil v Obchodnom vestníku č. 186/2019 zo dňa 26.09.2019 oznámenie o vyhlásení 3. kola verejného
ponukového konania na speňaženie majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu. V lehote určenej na predkladanie
ponúk nebola správcovi doručená žiadna ponuka. Správca vyhodnotil ponukové konanie ako neúspešné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca konkurznej podstaty

K091003
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MITTAR s.r.o. ,,v likvidácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jabriková 120 / 0, 976 34 Tajov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 349 428
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dagmar Vavreková
Sídlo správcu:
Horná 51, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/6/2019 S678
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/6/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dagmar Vavreková, správca úpadcu MITTAR s.r.o. „v likvidácii“, Jabriková 120, 976 34 Tajov, IČO: 45
349 428 oznamuje, že dňom zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského
spisu v kancelárii správcu na adrese Horná 51, 974 01 Banská Bystrica, 1.posch., a to počas stránkových hodín
v pondelok až piatok 8,00 – 12,00 hod. a 13,00 – 15,00 hod.. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na
nahliadanie do spisu je potrebné vopred písomne oznámiť na e-mail adrese: akvavrekova@gmail.com
JUDr. Dagmar Vavreková, správca

K091004
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barnabáš Cibuľa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zacharovce 171, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.12.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková
Sídlo správcu:
Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/606/2019 S1933
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/606/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, so sídlom kancelárie: Dolná 6/A, 974 01 Banská Bystrica, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Barnabáš Cibuľa, nar. 03.12.1989, trvale bytom Zacharovce 171, 979 01 Rimavská Sobota
v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Mgr. et Mgr. Gabriela Turčáková, správca

K091005
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Novák Dušan, Mgr.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pôtor 217, 991 03 Žihľava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1976
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/373/2017 S1716
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 11.10.2019

Okresný súd Banská Bystrica
3OdK/373/2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 10. novembra 2017, sp. zn. 3OdK/373/2017, bol na majetok
dlžníka: Mgr. Dušan Novák, nar. 10. 04. 1976, trvale bytom Žihľava 217, 991 03 Pôtor (ďalej v texte aj „dlžník“),
vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 220/2017, deň vydania:
20.11.2017.

Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie
uvedenej tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu
pohľadávok.

DLŽNÍK

Mgr. Dušan NOVÁK
veriteľ:
Blackside, a.s.
Plynárenská 7/A
821 09 Bratislava
IČO: 48 191 515
11.09.2019
11.09.2019
Prihlásená suma - Celková suma
100,36 € z toho
Istina: 50.- €
Náklady z uplatnenia: 50,36 €

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 11.09.2019 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
P. č. pohľadávky jedného veriteľa
1

Zvolen dňa 08.10.2019
K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K091006
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baliak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predné Halny 1864 / 25, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1952
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/649/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/649/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Jozef Baliak, nar. 22.09.1952, trvale bytom Predné Halny 1864/25, 977 01
Brezno, obchodné meno – Jozef Baliak – Potraviny u Baliakov, s miestom podnikania Predné Halny
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

1864/25, 977 01 Brezno, IČO: 30206154, 2OdK/649/2019 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery
dlžníka zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 17.06.2019, vyjadrenia dlžníka
zo dňa 09.05.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto
skutočnosti, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka Jozef Baliak, nar. 22.09.1952, trvale bytom Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno, obchodné
meno – Jozef Baliak – Potraviny u Baliakov, s miestom podnikania Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno,
IČO: 30206154, 2OdK/649/2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Baliak, nar. 22.09.1952, trvale bytom
Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno, obchodné meno – Jozef Baliak – Potraviny u Baliakov, s miestom
podnikania Predné Halny 1864/25, 977 01 Brezno, IČO: 30206154, 2OdK/649/2019 v zmysle § 167v ods. 1
ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K091007
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Ištoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.08.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/640/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/640/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka Petra Ištoková, nar. 22. 08. 1988, trvale bytom Mesto Žiar nad Hronom, 965 01 Žiar nad
Hronom, adresa na doručovanie Ligetská 13/4, 972 51 Handlová, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 4OdK/640/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli správcovi doručené Súhrnná prihláška nezabezpečených
pohľadávok č. 1, veriteľa: Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47, SR, IČO:
36 403 008, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 až 2, v celkovej výške 182,40 €. Vyššie
uvedené pohľadávky boli správcom zapísané do zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 3 až 4.

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

K091008
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kalinová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Malohontská 13, 979 01 Rimavská Sobota
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1967
Obchodné meno správcu:
Hellenbart reštrukturalizačná a správcovská k.s.
Sídlo správcu:
M. Rázusa 146/23, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/807/2019-S1736
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/807/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca oznamuje podľa § 167v odsek 1 zákona číslo 7/2005 Z. z., že konkurzné konanie sa končí, pretože
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Poučenie: Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu
a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b odsek 1, § 167c odsek 2,3 a § 167d zákona.
Viktória Hellenbart, komplementár

K091009
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šarközi Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovická Huta 29 29, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.11.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martina Vaculčíková
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/771/2019 S1925
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/771/2019
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
Mgr. Martina Vaculčíková, adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01, Banská Bystrica, zn. správcu
S 1925, správca dlžníka: Milan Šarközi, nar. 10. 11. 1977, trvale bytom Žarnovická Huta 29, 966 81
Žarnovica, zistila, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.05.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie
konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 30.09.2019, 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: Milan Šarközi, nar. 10. 11. 1977,
trvale bytom Žarnovická Huta 29, 966 81 Žarnovica, zrušuje.
V Banskej Bystrici, dňa 08.10.2019
Mgr. Martina Vaculčíková, správca

K091010
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Šteflovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žarnovická Huta 37, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.02.1990
Obchodné meno správcu:
Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s.
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/470/2019 S1577
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/470/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v. o. s., Hlavné námestie 13, 979 01 Rimavská Sobota, správca dlžníka
Roman Šteflovič, nar. 03. 02. 1990, trvale bytom Žarnovická Huta 37, 966 81 Žarnovica, týmto v súlade s ust.
§ 167u ods. 1 ZKR oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu
všeobecnej podstaty.

Reštrukturalizácie a konkurzy RS, v.o.s., správca
V Rimavskej Sobote, dňa 08.10.2019

K091011
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Gabriel Tanóczky
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiša 128, 985 57 Holiša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Natália Miľanová
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/360/2019 S1646
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Mgr. Gabriel Tanóczky, nar. 19. 04. 1963, trvale bytom Holiša 128, 985 57 Holiša;
obchodné meno Mgr. Gabriel Tanóczky ŠPORT – HOBBY, s miestom podnikania J. Bottu 2, 984 01
Lučenec, IČO: 30 213 452, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn.
4OdK/360/2019, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
boli správcovi doručené Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok č. 1, veriteľa: Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava 815 74, IČO: 00 151 700, ktorou bola do konkurzu prihlásená
pohľadávka pod č. 1 a 2, v celkovej výške 13.901,25 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do
zoznamu pohľadávok pod číslom pohľadávky 15 a 16.

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
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
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K091012
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Henželová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pitelová 0, 966 11 Pitelová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová
Sídlo správcu:
M.Rázusa 32, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/687/2019S1484
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/687/2019
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- Monika Henželová, nar. 09.02.1972, bytom Pitelová, 966 11 Pitelová ,
oznamuje , že ku dňu 08.10.2019 bolo zistené , že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu .Správca
týmto oznamuje v Obchodnom Vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Monika Henželová, nar.
09.02.1972, bytom Pitelová, 966 11 Pitelová , v zmysle § 167v ods.1 ZKR končí .
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka - Monika Henželová, nar. 09.02.1972, bytom
Pitelová, 966 11 Pitelová , v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
JUDr. Zuzana Dobrovanov Šimová, správca
Dňa 08.10.2019

K091013
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Pástor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
P.O.Hviezdoslava 816/9, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.05.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Kokavec
Sídlo správcu:
J. Vargu 16, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/644/2019 S1153
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/644/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ladislav Kokavec, so sídlom kancelárie J. Vargu 16, 984 01 Lučenec, ako správca konkurznej podstaty
úpadcu: Ján Pástor, nar. 11. 05. 1973, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 816/9, 990 01 Veľký Krtíš,
podnikajúci pod obchodným menom Ján Pástor, so sídlom podnikania P. O. Hviezdoslava 816/9, 990 01
Veľký Krtíš, oznamuje, že v súlade s ustanovením § 167 l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, bola do Zoznamu pohľadávok zapísaná po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty prihláška pohľadávky veriteľa: OTP Banka Slovensko, a. s., Štúrova 5, Bratislava, IČO:
31 318 916, pod č. 7 vo výške 1 760,60 €, pod č. 8 vo výške 578,20 € a pod č. 9 vo výške 1 343,39 €.
V Lučenci, dňa 08.10.2019
Ing. Ladislav Kokavec
správca konkurznej podstaty

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

261

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

K091014
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Nič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 13, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1977
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/763/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/763/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

KP recovery, k.s., ako správca dlžníka: Jozef Nič, nar. 13.07.1977, trvale bytom Budovateľská 13, 969 01
Banská Štiavnica oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, bola dňa
07.10.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa – Slovenská republika – Krajský súd
v Bratislave, so sídlom Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, s por. č. 1, v celkovej výške 66,00
Eur.
Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 v spojení s § 167l ods. 3
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 08.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K091015
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Berkyová Štefánia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Belá 237, 966 15 Banská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Veselý
Sídlo správcu:
Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/659/2019 S610
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/659/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Jozef Veselý, správca úpadcu Štefánia Berkyová, nar. 19.08.1982, trvale bytom Banská Belá 237, 966 15
Banská Belá, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom: Štefánia Berkyová, so sídlom podnikania Banská
Belá 151, 966 15 Banská Belá, týmto oznamujem, že som zapísal do zoznamu pohľadávku prihlásenú
veriteľom Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina, IČO: 51 865 467, v celkovej výške
355,03 €, ktorá bola doručená správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Vo Veľkom Krtíši, dňa 08.10.2019
JUDr. Jozef Veselý, správca
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K091016
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vydrovo 140/68, 976 52 Čierny Balog
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/773/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/773/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Milan Bartoš, nar. 22.09.1981, trvale bytom Vydrovo 140/68, 976 52 Čierny Balog, ktorá
je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn.: 4OdK/773/2019, týmto oznamujem, že správcovi sa
nedpodarilo zistiť žiadny majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu, v dôsledku čoho sa konkurz v zmysle §
167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii končí.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K091017
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Marika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 390 / 5, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/777/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/777/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Marika Vargová, nar. 14.08.1985, trvale bytom Sklárska 390/5, 985 26 Málinec, týmto v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu majetku konkurznej
podstaty.
Vo Vlkanovej, dňa 08.10.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

K091018
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Marika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 390 / 5, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/777/2019 S1894
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/777/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Marika Vargová, nar. 14.08.1985, trvale bytom Sklárska 390/5, 985 26 Málinec, týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Vo Vlkanovej, dňa 08.10.2019
PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K091019
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinczová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konrádovce 8, 980 32 Blhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/943/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/943/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty úpadcu: Angela Lőrinczová, narodená 13. 10. 1972, trvale bytom Konrádovce 8, 980 32
Blhovce, IČO 45489521, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je
možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, počas
stránkových hodín v dňoch pondelok až piatok v čase od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Žiadosti na
zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo na
tel. čísle: 0948 376 167, e-mailom: skodova@restrukturalizacia.net.
JUDr.
správca

Ing.

Veronika

Puškár

Škodová,

K091020
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinczová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konrádovce 8, 980 32 Blhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/943/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/943/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Angela Lőrinczová narodená 13. 10. 1972, trvale bytom Konrádovce 8, 980 32
Blhovce, IČO 45489521, v zmysle ustanovenia § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje účastníkom
konkurzného konania, že bankový účet na ktorý možno skladať kaucie je vedený vo finančnom ústave Tatra
banka, a. s., číslo účtu IBAN: SK86 1100 0000 0029 4304 3849. Kaucia sa skladá vo výške dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu a do správy pre prijímateľa sa uvedie sp. zn. 2OdK/943/2019 – kaucia na popieranie. Kauciu
možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej
podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie,
ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.,
správca konkurznej podstaty

K091021
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lőrinczová Angela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Konrádovce 8, 980 32 Blhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/943/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/943/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /EÚ/ č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka Angela Lőrinczová,
narodená 13. 10. 1972, trvale bytom Konrádovce 8, 980 32 Blhovce, IČO 45489521 (ďalej len „dlžník“),
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, sp. zn.: 2OdK/943/2019, zo dňa 24. 09. 2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor Angela Lőrinczová, date of birth 13. 10. 1972, permanent address at Konrádovce 8, 980 32
Blhovce, BIN 45489521 (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the
District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/943/2019 dated on 24th of September 2019, the bankruptcy was
declared on the Debtor‘s estate.
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 191/2019 dňa 03.
10. 2019. Dňom 04. 10. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.

This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 191/2019 on
3rd of October 2019. Bankruptcy was declared on 4th of October 2019.

Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).

The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu:

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
declaring the bankruptcy to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address:

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Dolná 6A
974 01 Banská Bystrica
Slovak Republic

Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 05. 10. 2019.
The date 5th of October 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
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Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).

If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).

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

In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).

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

The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
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necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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

For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).

V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).

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

The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).

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

To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).

Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.

Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.

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

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., správca konkurznej podstaty
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., trustee

K091022
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Molnár - INFOCOMP
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 30/1000, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 40 444 317
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Tomáš Oravec
Sídlo správcu:
Cesta na štadión 10, 974 04 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/78/2015 S1168
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/78/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca konkurznej podstaty v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu :
František Molnár – INFOCOMP, Novohradská 1000/30, 990 01 Veľký Krtíš, IČO : 40 444 317, č.k.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

269

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

2K/78/2015 týmto oznamuje veriteľom úpadcu zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť
konečný rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty, v súlade s § 96 ods. 2) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii.
Do zoznamu pohľadávok proti podstate je možné nahliadať v súlade s § 96 ods. 3) zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v úradných hodinách v kancelárii správcu.
JUDr. Ing. Tomáš Oravec, správca
V Banskej Bystrici, dňa 08.10.2019

K091023
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Križáni Aurel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 6438 / 9, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1976
Obchodné meno správcu:
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 6571, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/751/2019 S1719
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/751/2019
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: : Aurel Križáni, nar. 09. 04. 1976, trvale
bytom Magurská 6438/9, 974 11 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Aurel
Križáni, so sídlom podnikania Magurská 6438/9, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 43 822 525 (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 : Aurel Križáni, nar. 09. 04. 1976, trvale bytom Magurská 6438/9, 974 11 Banská Bystrica,
pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Aurel Križáni, so sídlom podnikania Magurská 6438/9, 974
11 Banská Bystrica, IČO: 43 822 525, uznesením Okresného súdu Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/751/2019
zo dňa 01.08.2019 zverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 162/2019 pod K073415 dňa 22.08.2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Aurel Križáni, nar. 09. 04. 1976, trvale bytom
Magurská 6438/9, 974 11 Banská Bystrica, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Aurel Križáni, so
sídlom podnikania Magurská 6438/9, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 43 822 525 zrušuje.
G & B KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., správca

K091024
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradi Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 14, 982 51 Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/604/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/604/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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4OdK/604/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Viktor
Váradi, nar. 09.03.1955, Barca 14, 982 51 Figa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa
04.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 66,38 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K091025
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Srník Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Príbelce ..., 991 25 Príbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1977
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/791/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/791/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Peter Srník, nar. 16.05.1977, Príbelec 136, 991 25 Príbelec, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok bola dňa 04.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ

IČO:

Stredoslovenská
prevádzková spoločnosť
Stredoslovenská
prevádzková spoločnosť

Ulica:

vodárenská 36644030 Partizánska
cesta
vodárenská 36644030 Partizánska
cesta

Číslo: Obec

PSČ: Štát

5

974
01
974
01

5

Banská
Bystrica
Banská
Bystrica

Slovenská
republika
Slovenská
republika

Prihlásená
suma
Celková suma
72,58 €
1,44 €

LawService Recovery, k.s., správca

K091026
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Smolík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mýtna 475, 985 53 Mýtna
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/670/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/670/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Peter Medveď, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
(ďalej ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.07.2019, pod č. k.
2OdK/670/2019 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Ján Smolík, nar. 28. 12.
1986, trvale bytom Mýtna 475, 985 53 Mýtna (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje“.
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca
v zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcuJán Smolík, nar. 28. 12. 1986, trvale bytom Mýtna
475, 985 53 Mýtna, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 08.10.2019
Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K091027
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcela Gašparová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sokolská 1508/20, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.12.1971
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/138/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/138/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, ako správca dlžníka: Marcela
Gašparová, nar. 26. 12. 1971, trvale bytom Sokolská 1508/20, 960 01 Zvolen, korešpondenčná adresa: Na
Štepnici 2538/5, 960 01 Zvolen (ďalej len „Dlžník“) týmto v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka, spis. zn. 5OdK/138/2019 sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Banskej Bystrici dňa 08.10.2019
KP recovery, k.s.,
Správca

K091028
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cicko Denis
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Š. Moysesa 440 / 50, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.02.1996
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/707/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/707/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Denis Cicko, nar. 24.02.1996, Š. Moysesa 440/50, 965 01 Žiar nad Hronom, týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov oznamuje všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok boli dňa 04.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 316,00 €
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 20,00 €

LawService Recovery, k.s., správca

K091029
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/938/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/938/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka – dlžníka Ondrej Balog, narodený 28.01. 1957, trvale bytom Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad
Ipľom, na korešpondenčnej adrese Jelšovec 120, 985 32 Veľká nad Ipľom oznamuje účastníkom konkurzného
konania a ich zástupcom, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 hod do 15.00 hod.
Termín je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 0908 925 291 .
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Dana Žlnková správca

K091030
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/938/2019 S1545
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/938/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Dana Žlnková, správca dlžníka – Ondrej Balog, narodený 28.01. 1957, trvale bytom Jelšovec 43, 985 32
Veľká nad Ipľom, na korešpondenčnej adrese Jelšovec 120, 985 32 Veľká nad Ipľom týmto v súlade s ust. § 167l
ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods.7písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKR) oznamuje účastníkom konania, ktorí
si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť
len do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok.
IBAN: SK89 5200 0000 0000 1332 5381
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré sa popiera
Výška kaucie: 350,-€
Správa pre prijímateľa: Ondrej Balog - kaucia

K091031
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lali Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Francisciho 155 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1975
Obchodné meno správcu:
K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.
Sídlo správcu:
Tehelná 189, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/632/2019 S1716
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/632/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 27.06.2019, sp. zn. 5OdK/632/2019, bol na majetok
dlžníka: Gabriel Lali, nar. 14. 06. 1975, trvale bytom: Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa, pôvodne podnikajúci pod
obchodným menom Gabriel Lali, s miestom podnikania: Francisciho 155, 981 01 Hnúšťa, IČO: 43 361 315 (ďalej
v texte aj „dlžník“), vyhlásený konkurz. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
127/2019, deň vydania: 03.07.2019.
Týmto naša spoločnosť ako správca zverejňuje oznámenie o zápise pohľadávky (špecifikovanej v nižšie uvedenej
tabuľke), uplatnenej prihláškou doručenou správcovi po prihlasovacej lehote, do zoznamu pohľadávok.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Gabriel Lali
veriteľ:
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21
Bratislava
IČO: 35 776 005
25.09.2019 súhrnná ES
25.09.2019
áno

Veriteľ

Prihláška č. 1 zo dňa 25.09.2019 doručená dňa
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
Zabezpečenie
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
2.057,81 € z toho
1
Istina: 2.057,81 €
Prihláška č. 2 zo dňa 25.09.2019 doručená dňa
25.09.2019
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
25.09.2019
Zabezpečenie
áno
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
1335,48 € z toho
2
Istina: 1335,48 €
Prihláška č. 3 zo dňa 26.09.2019 doručená dňa
26.09.2019
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
26.09.2019
Zabezpečenie
áno
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
934,04 € z toho
3
Istina: 934,04 €
Prihláška č. 4 zo dňa 26.09.2019 doručená dňa
26.09.2019
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
26.09.2019
Zabezpečenie
áno
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
707,34 € z toho
4
Istina: 707,34€
Prihláška č. 5 zo dňa 26.09.2019 doručená dňa
26.09.2019
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
26.09.2019
Zabezpečenie
áno
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
4004,81 € z toho
5
Istina: 3881,81 €
Úroky z omeškania: 123 €
Prihláška č. 6 zo dňa 26.09.2019 doručená dňa
26.09.2019
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
26.09.2019
Zabezpečenie
áno
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
3484,87 € z toho
6
Istina: 3484,87 €
Prihláška č. 7 zo dňa 26.09.2019 doručená dňa
26.09.2019
Pohľadávky zapísané do zoznamu dňa
26.09.2019
Zabezpečenie
áno
p. č. pohľadávky jedného veriteľa
Prihlásená suma - Celková suma
6442,86 € z toho
7
Istina: 5115,56 €
Úroky z omeškania: 1327,3 €

súhrnná ES

súhrnná ES

súhrnná ES

súhrnná ES

súhrnná ES

súhrnná ES

K.R.E konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s.

K091032
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ondrej Balog
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Dana Žlnková
Sídlo správcu:
Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/938/2019 S1545
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Okresný súd Banská Bystrica
4OdK/938/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Ondrej Balog, narodený
28.01. 1957, trvale bytom Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom, na korešpondenčnej adrese Jelšovec 120, 985
32 Veľká nad IpľomSpodná časť formulára(ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica, sp. zn.: 4OdK/938/2019, zo dňa 23.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of
the debtor Ondrej Balog born28.01.1957 ,permanent residing oin Jelšovec 43, 985 32 Veľká nad Ipľom, at the
correspodence address Jelšovec 120, 985 32 Veľká Ves nad Ipľom (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to
inform that by the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/938/2019 dated on 23th of
September 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘sestate.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa
27.09.2019. Dňom 28.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Business Journal No. 187/2019 on
27th of September 2019. Bankruptcy was declared on 28th of September 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 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 (§ 167a sec. 3 BRA in connection with § 199 sec. 9
(BRA).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od povolenia reštrukturalizácie prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u
správcu na adresu Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovenská republika.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: Mgr. Dana Žlnková, Komenského 5, 990 01 Veľký Krtíš, Slovak Republic.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 (§
167lsec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa,
b)meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
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.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
opohľadávke 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.
6BRA).
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,
jepovinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
Mgr. Dana Žlnková, správca/trustee

K091033
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Váradi Viktor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Barca 14, 982 51 Barca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/604/2018 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/604/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok prihlásených po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok (§ 167l ods. 3 ZKR):
JUDr. Juraj Rybár, so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1709 (ďalej len ,,Správca’’), správca dlžníka: Viktor
Váradi, nar. 09.03.1955, Barca 14, 982 51 Figa, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z.
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o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje
všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola dňa
04.10.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
Slovenská konsolidačná, a.s. 35776005 Cintorínska 21
Bratislava 814 99 Slovenská republika 33,19 €

JUDr. Juraj Rybár, správca

K091034
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováč Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mojmírova 8333 / 12, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/653/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/653/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty:
V súpise majetku všeobecnej podstaty nie je zapísaný žiaden majetok.
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca dlžníka

K091035
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Speváková Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priechod 243 -, 976 11 Priechod
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Slavomír Jančiar
Sídlo správcu:
J. Kozáčeka 13, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2018 S1614
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca dlžníka: Kamila Speváková, nar. 27.02.1971, trvale bytom Priechod 243, 976 11 Priechod,
korešpondenčná adresa: Majerská cesta 64/A, 974 01 Banská Bystrica, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde v Banskej Bystrici, spis. zn. 5OdK/467/2018, týmto v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že
po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola správcovi doručená Prihláška pohľadávky pod por. č. 1, veriteľa
Igor Perončík, trvale bytom: Čeláre 75, Bušice, SR, ktorou bola do konkurzu prihlásená pohľadávka pod č. 1 v
celkovej výške 4.119,26 €. Vyššie uvedená pohľadávka bola správcom zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
číslom pohľadávky 19.
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
až 16 a 18 sa použijú primerane.
Pohľadávku možno poprieť
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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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Mgr. Slavomír Jančiar, správca

K091036
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 229/91, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1985
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/895/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/895/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699, so
sídlom kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Ivana Oláhová, narodená 28.05. 1985, trvale bytom Štúrova 229/91, 985 05 Kokava nad Rimavicou, zastúpený Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30798841, Kancelária v
Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, č.k.: 4OdK/895/2019 týmto v zmysle ust. § 8 ods.
4. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica každý deň počas pracovných dní od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: j.ivan@justiciarecovery.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 797 898. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
JUSTICIA Recovery k. s., správca

K091037
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Oláhová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 229/91, 98505 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.05.1985
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/895/2019 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/895/2019
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Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
Invitation to Lodge a Claim. Time Limits to Be Observed.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 4OdK/895/2019 vyhlásil v OV č. 184/2019 zo dňa 24.09.2019
konkurz na majetok dlžníka: Ivana Oláhová, narodená 28.05.1985, trvale bytom Štúrova 229/91, 985 05 Kokava
nad Rimavicou, zastúpený - Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO:
30798841, Kancelária v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, so sídlom Čerenčianská
20, 979 01 Rimavská Sobota (ďalej len ako “Úpadca”) a súčasne ustanovil do funkcie správcu spoločnosť
JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843, zn. správcu:
S1699.

The District Court in Banská Bystrica adopted resolution No. 4OdK/895/2019 which was published in the
Commercial Bulletin No. 184/2019 on 24.09.2019, and by which the bankruptcy on the property of the debtor
Ivana Oláhová, DOB: 28.05.1985, seated Štúrova 229/91, 985 05 Kokava nad Rimavicou, hereinafter referred to
as “The bankrupt“) was authorized and appointed our company JUSTICIA Recovery k.s., seated on Dolná 5, 974
01 Banská Bytrica, ID No: 47 253 843, Trustee No.S1699.
Konkurz sa v Slovenskej republike považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, ďalej len „ZKR“, v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy in the Slovak Republic is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in
the Commercial Bulletin
is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by
declaration of the bankruptcy (§ 23 par. 1 of the act No. 7/2005 Coll. Act on Bankruptcy and Restructuring,
hereinafter referred to as “BRA“, in connection with the provision § 199 par. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim shall be filed by application except of the claim against the bankruptcy assets (§ 28 par. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods.
2 ZKR).
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 par. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the
general bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

281

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included
into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 par. 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).
In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee
within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 par.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28
ods. 8 ZKR).
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy
assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will be
settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 par. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The application´s basic requirements 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 title of the claim, d) rank of the claim
settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 par. 1 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 application shall be submitted in Euros. If the application is not filed in Euros, trustee will set value of the
claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference
exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
professional diligence (§ 29 par. 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).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 par. 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
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Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§
29 par. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 par. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor
amended (§ 30 par. 2 BRA).
V dôsledku vyššie uvedených skutočností je potrebné, aby veriteľ najneskôr do 45 dní uvedeným spôsobom
prihlásil všetky svoje peňažné pohľadávky voči Spoločnosti, vrátane pohľadávok zabezpečených vecným právom
alebo iným zabezpečovacím právom.
Due to the aforesaid it is necessary that creditor lodge all monetary claims toward the Company, including claims
secured by in rem rights or by other security right, in the herein stated way no later than 45 days.
Prihlášky musia byť v zmysle vyššie uvedeného doručené na nasledujúce adresy:
Správca Spoločnosti:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Dolná 5
974 01 Banská Bytrica
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

The aforesaid claims must be served to the following addresses:

Trustee of the Company:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Dolná 5
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974 01 Banská Bytrica
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

Pohľadávky musia byt' prihlásené spôsobom uvedeným v ZKR, ak vo vzťahu k zahraničným veriteľom z
členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore
neustanovuje osobitný predpis (Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní) niečo iné. V tejto
súvislosti odkazujem na článok 42(2) Nariadenia podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoju pohľadávku
prihlásiť v úradnom jazyku svojho Štátu ak prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené "Prihláška
pohľadávky"; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať preklad do slovenského jazyka.
Claims must be filed in the way specified under the § 28 and § 29 BRA, unless in relation to creditors from one of
the member States of the European Union (excluding Slovakia) or from a country which is the party to the
European Economic Area Treaty, where special legislation (Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency
proceedings) provides otherwise. In this respect I refer to Article 42 (2) of the Regulation whereby the
abovementioned foreign creditors may lodge their claims in the official language of their state, but subject to such
filing bearing the heading "Prihláška pohľadávky"; in such case they may be required to provide a translation into
Slovak language.
Na
podanie
prihlášky
veriteľ
môže
použiť
tlačivo
označené
uverejnené
na
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Veriteľ je povinný pripojiť ku každej prihláške
kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú jeho pohľadávku voči dlžníkovi.
To lodge claim creditor may use a form that is named as lodgement of claim published on
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Creditors are obligated to affix to each
lodgement of claims a copy of all documents which prove the claims to the debtor.
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 17.04.2015.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

JUSTICIA Recovery k.s., správca

K091038
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrida Laziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1990
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/920/2019 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/920/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUSTICIA Recovery k. s., so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843 značka správcu S 1699, so
sídlom kancelárie správcu Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica vo veci vyhláseného konkurzu na majetok dlžníka:
Ingrida Laziová, nar. 28. 10. 1990, trvale bytom Vladimíra Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa, zastúpený: Centrum
právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v
Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota, č.k.: 5OdK/920/2019týmto v zmysle ust. § 8 ods.
4. zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch v platnom znení oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárií správcu na adrese Dolná 5, 974 01 Banská Bytrica každý deň počas pracovných dní od
09:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod do 15:30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: j.ivan@justiciarecovery.sk alebo telefonicky na tel. č.: 0948 797 898. Termín
nahliadnutia do spisu je potrebné vopred dohodnúť u správcu.
JUSTICIA Recovery k. s., správca

K091039
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laziová Ingrida
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa - Likier
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1990
Obchodné meno správcu:
JUSTICIA Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/920/2019 S1699
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/920/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
Invitation to Lodge a Claim. Time Limits to Be Observed.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 5OdK/920/2019 vyhlásil v OV č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019
konkurz na majetok dlžníka: Ingrida Laziová, nar. 28. 10. 1990, trvale bytom Vladimíra Clementisa 197, 981 01
Hnúšťa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota(ďalej len ako “Úpadca”)
a súčasne ustanovil do funkcie správcu spoločnosť JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974
01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699.

The District Court in Banská Bystrica adopted resolution No. 5OdK/920/20199 which was published in the
Commercial Bulletin No. 189/2019 on 01.10.2019, and by which the bankruptcy on the property of the debtor
Ingrida Laziová, DOB: 28.10.1990, seated Vladimíra Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa, hereinafter referred to as
“The bankrupt“) was authorized and appointed our company JUSTICIA Recovery k.s., seated on Dolná 5, 974 01
Banská Bytrica, ID No: 47 253 843, Trustee No.S1699.
Konkurz sa v Slovenskej republike považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, ďalej len „ZKR“, v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy in the Slovak Republic is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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the Commercial Bulletin
is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by
declaration of the bankruptcy (§ 23 par. 1 of the act No. 7/2005 Coll. Act on Bankruptcy and Restructuring,
hereinafter referred to as “BRA“, in connection with the provision § 199 par. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim shall be filed by application except of the claim against the bankruptcy assets (§ 28 par. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods.
2 ZKR).
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 par. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the
general bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included
into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 par. 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).
In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee
within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 par.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28
ods. 8 ZKR).
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy
assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will be
settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 par. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The application´s basic requirements are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor,
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b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal title of the claim, d) rank of the claim
settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 par. 1 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 application shall be submitted in Euros. If the application is not filed in Euros, trustee will set value of the
claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference
exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
professional diligence (§ 29 par. 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).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 par. 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 shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§
29 par. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 par. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor
amended (§ 30 par. 2 BRA).
V dôsledku vyššie uvedených skutočností je potrebné, aby veriteľ najneskôr do 45 dní uvedeným spôsobom
prihlásil všetky svoje peňažné pohľadávky voči Spoločnosti, vrátane pohľadávok zabezpečených vecným právom
alebo iným zabezpečovacím právom.
Due to the aforesaid it is necessary that creditor lodge all monetary claims toward the Company, including claims
secured by in rem rights or by other security right, in the herein stated way no later than 45 days.
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Prihlášky musia byť v zmysle vyššie uvedeného doručené na nasledujúce adresy:
Správca Spoločnosti:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Dolná 5
974 01 Banská Bytrica
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

The aforesaid claims must be served to the following addresses:

Trustee of the Company:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Dolná 5
974 01 Banská Bytrica
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

Pohľadávky musia byt' prihlásené spôsobom uvedeným v ZKR, ak vo vzťahu k zahraničným veriteľom z
členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore
neustanovuje osobitný predpis (Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní) niečo iné. V tejto
súvislosti odkazujem na článok 42(2) Nariadenia podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoju pohľadávku
prihlásiť v úradnom jazyku svojho Štátu ak prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené "Prihláška
pohľadávky"; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať preklad do slovenského jazyka.
Claims must be filed in the way specified under the § 28 and § 29 BRA, unless in relation to creditors from one of
the member States of the European Union (excluding Slovakia) or from a country which is the party to the
European Economic Area Treaty, where special legislation (Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency
proceedings) provides otherwise. In this respect I refer to Article 42 (2) of the Regulation whereby the
abovementioned foreign creditors may lodge their claims in the official language of their state, but subject to such
filing bearing the heading "Prihláška pohľadávky"; in such case they may be required to provide a translation into
Slovak language.
Na
podanie
prihlášky
veriteľ
môže
použiť
tlačivo
označené
uverejnené
na
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Veriteľ je povinný pripojiť ku každej prihláške
kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú jeho pohľadávku voči dlžníkovi.
To lodge claim creditor may use a form that is named as lodgement of claim published on
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Creditors are obligated to affix to each
lodgement of claims a copy of all documents which prove the claims to the debtor.
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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 17.04.2015.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

JUSTICIA Recovery k.s., správca

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny.
Invitation to Lodge a Claim. Time Limits to Be Observed.
Okresný súd Banská Bystrica uznesením sp. zn. 5OdK/920/2019 vyhlásil v OV č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019
konkurz na majetok dlžníka: Ingrida Laziová, nar. 28. 10. 1990, trvale bytom Vladimíra Clementisa 197, 981 01
Hnúšťa, zastúpený: Centrum právnej pomoci, so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO: 30 798
841, Kancelária CPP v Rimavskej Sobote, Čerenčianská 20, 979 01 Rimavská Sobota(ďalej len ako “Úpadca”)
a súčasne ustanovil do funkcie správcu spoločnosť JUSTICIA Recovery k.s., so sídlom kancelárie Dolná 5, 974
01 Banská Bytrica, IČO: 47 253 843, zn. správcu: S1699.

The District Court in Banská Bystrica adopted resolution No. 5OdK/920/20199 which was published in the
Commercial Bulletin No. 189/2019 on 01.10.2019, and by which the bankruptcy on the property of the debtor
Ingrida Laziová, DOB: 28.10.1990, seated Vladimíra Clementisa 197, 981 01 Hnúšťa, hereinafter referred to as
“The bankrupt“) was authorized and appointed our company JUSTICIA Recovery k.s., seated on Dolná 5, 974 01
Banská Bytrica, ID No: 47 253 843, Trustee No.S1699.
Konkurz sa v Slovenskej republike považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v
Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho uznesenia sa považuje nasledujúci deň po
zverejnení súdneho uznesenia v Obchodnom vestníku.
Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, ďalej len „ZKR“, v spojení s ustanovením § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy in the Slovak Republic is declared by the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy
in the Commercial Bulletin, whereby the day following after the day of the publication of the court´s declaration in
the Commercial Bulletin
is treated as the day of publishing (delivery) of the court´s declaration. The debtor becomes the bankrupt by
declaration of the bankruptcy (§ 23 par. 1 of the act No. 7/2005 Coll. Act on Bankruptcy and Restructuring,
hereinafter referred to as “BRA“, in connection with the provision § 199 par. 9 BRA).
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR).
The claim shall be filed by application except of the claim against the bankruptcy assets (§ 28 par. 1 BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd.
Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. (§ 28 ods.
2 ZKR).
The application shall be submitted to the trustee in one counterpart within basic registration period 45 days from
bankruptcy declaration; creditor also shall to submit application to the court in one counterpart (§ 28 par. 2 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers application to the trustee late, the application shall be taken into consideration, but such
creditor shall not be entitled to vote and for the other rights related with filed claim. Creditor´s right for proportional
settlement is not affected herewith; creditor may be only satisfied from gain included into the schedule of the
general bankruptcy assets, provided that the purpose to create such schedule was published in the Commercial
bulletin after the delivery of the application to the trustee. The trustee will publish info that such claim was included
into the list of the claims in the Commercial bulletin stating the creditor and the filed sum (§ 28 par. 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).
In case of secured claim, also the pledge shall be duly and timely filed in application submitted to the trustee
within basic registration period 45 days from bankruptcy declaration, otherwise it becomes null and void (§ 28 par.
4 BRA).
Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku
proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto podstate (§ 28
ods. 8 ZKR).
If such creditor does not file his secured claim in the basic registration period, his pledge will not be taken into
consideration in the bankruptcy, but he has the right to take enrichment that affected assets obtain in this
consequence against such bankruptcy
assets, such right may be filed against the affected bankruptcy assets as claim against the assets, that will be
settled after settlement of all other claims against this assets (§ 28 par. 8 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application shall be submitted on a pre-printed form and shall to contain basic requirements; otherwise it will
not be taken into consideration. The application´s basic requirements 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 title of the claim, d) rank of the claim
settlement from the general bankruptcy assets, e) total value of the claim, f) signature (§ 29 par. 1 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 application shall be submitted in Euros. If the application is not filed in Euros, trustee will set value of the
claim based on the reference exchange rate set and published in a day of bankruptcy declaration by the
European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is submitted in currency without reference
exchange rate of European Central Bank or National Bank of Slovakia, trustee will set value of the claim with
professional diligence (§ 29 par. 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

290

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Documents proving facts stated in the application should be attached hereto. The creditor, that is the accounting
entity, shall proclaim whether keeps claim in account books, in which extent, or reasons, why he doesn´t keep the
claim in the account books in the application (§ 29 par. 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 shall be obliged to empower deputy for delivery with residence or seat in the Slovak republic if he
didn´t have residence or seat or branch of enterprise at the Slovak republic and to announce appointment of such
deputy to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by publishing in the Commercial bulletin (§
29 par. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).

The trustee will submit to the court list of petitions that he will not treat as application without undue delay after the
expiration of the basic registration period together with his statement. Court will decide whether these petitions
should be treated as applications by its resolution without undue delay. Court will deliver court´s resolution to the
trustee, trustee will notify the relevant persons (§ 30 par. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The petition with the claim that should be submitted in bankruptcy by application, may not be corrected nor
amended (§ 30 par. 2 BRA).
V dôsledku vyššie uvedených skutočností je potrebné, aby veriteľ najneskôr do 45 dní uvedeným spôsobom
prihlásil všetky svoje peňažné pohľadávky voči Spoločnosti, vrátane pohľadávok zabezpečených vecným právom
alebo iným zabezpečovacím právom.
Due to the aforesaid it is necessary that creditor lodge all monetary claims toward the Company, including claims
secured by in rem rights or by other security right, in the herein stated way no later than 45 days.
Prihlášky musia byť v zmysle vyššie uvedeného doručené na nasledujúce adresy:
Správca Spoločnosti:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Dolná 5
974 01 Banská Bytrica
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

The aforesaid claims must be served to the following addresses:
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Trustee of the Company:
JUSTICIA Recovery k.s.,
Dolná 5
974 01 Banská Bytrica
IČO: 47 253 843,
zn. správcu: S1699.
Slovenská republika

Pohľadávky musia byt' prihlásené spôsobom uvedeným v ZKR, ak vo vzťahu k zahraničným veriteľom z
členských štátov Európskej únie alebo zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore
neustanovuje osobitný predpis (Nariadenie Rady (ES) č. 1346/2000 o konkurznom konaní) niečo iné. V tejto
súvislosti odkazujem na článok 42(2) Nariadenia podľa ktorého títo zahraniční veritelia môžu svoju pohľadávku
prihlásiť v úradnom jazyku svojho Štátu ak prihláška pohľadávky bude mať v záhlaví uvedené "Prihláška
pohľadávky"; v takom prípade sa od nich môže vyžadovať preklad do slovenského jazyka.
Claims must be filed in the way specified under the § 28 and § 29 BRA, unless in relation to creditors from one of
the member States of the European Union (excluding Slovakia) or from a country which is the party to the
European Economic Area Treaty, where special legislation (Council Regulation No. 1346/2000 on insolvency
proceedings) provides otherwise. In this respect I refer to Article 42 (2) of the Regulation whereby the
abovementioned foreign creditors may lodge their claims in the official language of their state, but subject to such
filing bearing the heading "Prihláška pohľadávky"; in such case they may be required to provide a translation into
Slovak language.
Na
podanie
prihlášky
veriteľ
môže
použiť
tlačivo
označené
uverejnené
na
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Veriteľ je povinný pripojiť ku každej prihláške
kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú jeho pohľadávku voči dlžníkovi.
To lodge claim creditor may use a form that is named as lodgement of claim published on
http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_gen_en.htm. Creditors are obligated to affix to each
lodgement of claims a copy of all documents which prove the claims to the debtor.
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 17.04.2015.
This announcement applies to the creditors with domicile or registered seat in EU member states other than the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29.05.2000.

JUSTICIA Recovery k.s., správca
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K091040
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:
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

K091041
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. 31, k. ú. Bušince, obec Bušince, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 510 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,
v podiele úpadcu 1/1
2. parc. č. C KN 511 – záhrada o výmere 521 m2
v podiele úpadcu 1/1
3. parc. č. C KN 512 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 154 m2,
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v podiele úpadcu 1/1
4.parc. č. C KN 1606 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 162 m2
v podiele úpadcu 1/1
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 97, k. ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 245/1 – orná pôda o výmere 3756 m2,
v podiele úpadcu 1/2
2. parc. č. C KN 245/2 –orná pôda o výmere 947 m2
v podiele úpadcu 1/2
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 98, k. ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 692/1 – trvalý trávny porast o výmere 6459 m2,
v podiele úpadcu 360/3960
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 593, k. ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 160/6 – lesný pozemok o výmere 35199 m2
v podiele úpadcu 2/22
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 704, k. ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 692/2 – zastavaná plocha a nádvoria o výmere 180 m2
v podiele úpadcu 360/3960
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 101, k. ú. Bušince, obec Bušince, okres Veľký Krtíš
POZEMKY:
1. parc. č. C KN 1564 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 303 m2
v podiele úpadcu 1/2
Popis: nehnuteľnosti evidované na LV č. 72, k. ú. Malé Zlievce, obec Malé Zlievce, okres Veľký Krtíš
STAVBY:
1. Ošipáreň so súp. č. 126 na parc. č. C KN 370/6
2. Ošipáreň so súp. č. 126 na parc. č. C KN 380/15
v podiele dlžníka 1/1.
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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 2 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
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

K091042
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuchár Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zolnianska 3081/36, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová
Sídlo správcu:
Budovateľská 12, 962 23 Očová
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/526/2019 S1787
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/526/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca dlžníka: Dušan Kuchár, nar. 09.09.1948, trvale bytom Zolnianska 3081/36,
960 01 Zvolen, v zmysle ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty si prihlásili pohľadávku veritelia:
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467, ktorý si
prihlásil pohľadávka č. 1 vo výške 247,48 EUR,
Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, ktorý si prihlásil pohľadávku
č. 1 vo výške 972,67 EUR
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová, správca

K091043
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Halušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 164, 090 03 Ladomirova
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
Sídlo správcu:
Terchovská 30, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/643/2019 S1816
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/643/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie čísla účtu v banke na účel zloženia preddavkov.
V súlade s ust. § 32 ods. 21 ZKR v nadväznosti na ust. § 167l ods. 5 ZKR týmto zverejňujem číslo účtu
v banke na účel zloženia preddavkov na trovy konania o popretie pohľadávky (§ 32 ods. 7 písm. b) ZKR)
a o určenie popretej pohľadávky (§ 32 ods. 11 ZKR).

Číslo bankového účtu:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK45 0900 0000 0004 4014 5326
Variabilný symbol: Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Výška trov konania:
·
·
·

2% zo sumy spornej pohľadávky,
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, 2% zo sumy, v ktorej bola popretá,
najmenej 350,-€ a najviac 10.000,-€

Poučenie:
Konanie o popretí pohľadávky
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ (správca toto oprávnenie nemá).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania, ktorý 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 preddavku sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí
súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

Konanie o určenie popretej pohľadávky
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.

Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom,
je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
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 Prešove dňa 08.10.2019

JUDr. Mgr. Zuzana Sláviková
ustanovený konkurzný správca

K091044
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Husťak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stakčínska Roztoka 43, 067 61 Stakčínska Roztoka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 1.10.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Bc. Marek Figura
Sídlo správcu:
Puškinova 16, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 4K/30/2016 S1773
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
4K/30/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Bc. Marek Figura, správca majetku úpadcu: Ján Husťák, nar. 01.10.1985, bytom 067 61 Stakčínska Roztoka
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43, ktorého konkurzné konanie je vedené na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 4K/30/2016, podľa záväzného
pokynu zástupcu veriteľov zverejneného v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019, K081994, vyhlasuje
verejné ponukové konanie na speňaženie pohľadávok Úpadcu zapísaných v súpise všeobecnej podstaty
zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 239/2016 dňa 14.12.2016 v znení doplnenia zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 160/2019 dňa 20.08.2019 ako súpisová zložka majetku č. 1. a súpisová zložka majetku č. 5.

Verejné ponukové konanie sa uskutoční za nasledovných podmienok:

1. Predmetom ponukového konania je spoločné speňaženie Súpisovej zložky č. 1 a Súpisovej zložky č. 5,
ktoré sa ponúkajú ako súbor pohľadávok.

2. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej nepoškodenej obálke, na
ktorej bude uvedené „NEOTVÁRAŤ – VPK“ spolu so spisovou značkou správcovského spisu v tvare
„4K/30/2016 S1773“. Ponuka musí byť doručená správcovi spôsobom podľa predchádzajúcej vety
najneskôr do 10 dní od zverejnenia tohto ponukového konania. Na neskôr doručené ponuky sa
neprihliada.

3. Minimálna ponuka PRVÉHO kola ponukového konania je 100 % súpisovej hodnoty súpisových zložiek.

4. Zábezpeka je v ponukovom konaní stanovená na sumu 1.000,- € (slovom jedentisíc eur) a záujemca je
povinný ju zložiť na osobitný účet vedený v predmetnom konkurznom konaní vedený v UniCredit Bank
Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, a.s., číslo: 1398709005, kód banky: 1111,
IBAN: SK9011110000001398709005, SWIFT (BIC): UNCRSKBX v lehote na predkladanie ponúk.
V prípade nezloženia zábezpeky v celom rozsahu a včas sa na prípadne predloženú ponuku neprihliada.

5. V prípade, že určený víťaz predmetného verejného ponukového konania neuzatvorí kúpnu zmluvu alebo
neuhradí kúpnu cenu v lehote podľa kúpnej zmluvy, správca si ponechá zábezpeku ako paušalizovanú
náhradu nákladov a za tým účelom sa zloženie zábezpeky a riadne podanie ponuky záujemcom považuje
za uzatvorenie zmluvy o poskytnutí zábezpeky medzi správcom a záujemcom s obsahom
zodpovedajúcim týmto podmienkam ponukového konania. Zábezpeku zloženú záujemcom, ktorý nebude
označený za víťaza predmetného kola ponukového konania, správca tomuto záujemcovi bezodkladne
vráti, a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka podľa tohto bodu poukázaná,
resp. na účet písomne oznámený správcovi dotknutým záujemcom.

6. Cenová ponuka záujemcu predstavuje návrh kúpnej ceny a spĺňa požadované náležitosti len ak záujemca
v rámci cenovej ponuky preukáže finančné zdroje na uhradenie kúpnej ceny výpisom z bankového účtu,
vedeného bankou so sídlom v krajine OECD, na ktorom bude dostatok peňažných prostriedkov alebo
úverovým prísľubom banky so sídlom v krajine OECD. Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť aj
potvrdenie o zložení zábezpeky a v prípade zastúpenia záujemcu inou osobou na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť toto úradne overené plnomocenstvo, ako nedeliteľnú súčasť
cenovej ponuky. Cenová ponuka musí obsahovať návrh kúpnej ceny vyjadrenej konkrétnym číslom, t.j.
nie intervalom, resp. akýmkoľvek postupom matematického vyčíslenia navrhovanej kúpnej ceny.
Súčasťou cenovej ponuky záujemcu musí byť presná špecifikácia totožnosti záujemcu tak, aby nemohol
byť zamenený so žiadnou inou osobou, ďalej v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa s trvalým pobytom v
Slovenskej republike aj kópiou občianskeho preukazu, v prípade fyzickej osoby bez trvalého pobytu v
Slovenskej republike fotokópiou jej pasu a v prípade zahraničnej právnickej osoby preukázaním jej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

298

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

právnej subjektivity prostredníctvom originálu, resp. úradne overenej fotokópie dokladu preukazujúceho jej
právnu subjektivitu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace. Ak cenová ponuka neobsahuje vyššie uvedené
náležitosti, správca ju odmietne.

7. Správca môže určiť za víťaza predmetného kola ponukového konania a tým prijať jeho ponuku len takého
účastníka, ktorého

a. ponuka spĺňa požadované náležitosti vymedzené v týchto podmienkach a
b. súčasne je ponuka najvyššia spomedzi predložených ponúk a súčasne aspoň v minimálnej výške
určenej pre dané kolo ponukového konania, ak je určená a
c. ponuka bola odsúhlasená zástupcom veriteľov s vyhlásením konkrétneho záujemcu za víťaza
predmetného kola ponukového konania.

8. Lehota na vyhodnotenie ponúk správcom je 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Správca si vyhradzuje právo predmetné kolo ponukového konania kedykoľvek až do jeho skončenia
zrušiť alebo odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu. Správca je povinný zrušiť
predmetné kolo ponukového konania alebo odmietnuť všetky predložené cenové ponuky na základe
písomnej požiadavky zástupcu veriteľov. Zrušením predmetného kola ponukového konania sa považujú
predložené cenové ponuky za odmietnuté.

10. V prípade, ak správca zruší vyhlásené verejné ponukové konanie alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania alebo ak správca odmietne cenovú ponuku
záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa ponukového konania zúčastnil právo na náhradu škody, ako ani
nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho participáciou na danom konaní.

11. Predmetné kolo ponukového konania sa považuje za skončené uzatvorením kúpnej zmluvy, ak nedošlo k
jeho skončeniu už skôr podľa týchto podmienok.

K091045
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidická 1638/69, 059 51 Poprad - Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1984
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/583/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/583/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Lucia Vargová, nar. 15.05.1984, Lidická 1638/69, 059 51 Poprad - Matejovce, v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
veriteľom, že ku dňu 08.10.2019 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR: ,,Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia, a to najneskôr v lehote 5 dní odo dňa zverenenia tohto
oznamu.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.

K091046
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karala Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 153, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1991
Obchodné meno správcu:
iTRUSTee Restructuring, k. s.
Sídlo správcu:
Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/532/2019 S1696
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/532/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovská kancelária iTRUSTee Restructuring, k.s., so sídlom kancelárie Petrovianska 38/A, 080 01 Prešov
týmto ako správca dlžníka: Zdenek Karala, nar. 17.08.1991, trvale bytom 090 03 Ladomirová 153 (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. 186/2019 zo dňa 26.09.2019;
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.“

iTRUSTee Restructuring, k. s., správca

K091047
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šopiak Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soľ 353, 094 35 Soľ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.03.1946
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2K/22/2016 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2K/22/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o zrážku z dôchodku v mesiaci september 2019 vo výške 125,20 Eur na
účet úpadcu vedený správcom konkurznej podstaty.
JUDr. Jana Čepčeková, správca

K091048
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Macko Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miková 135, 090 24 Miková
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.02.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Zuzana Maruniaková
Sídlo správcu:
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/241/2018 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/241/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marta Maruniaková správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Macko, nar. 22.02.1971, bytom 090 24
Miková 135, v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 ZKR vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku:

Predmetom ponukového konania je :

Č.
súp. Názov súp. zložky
zložky
1.
Nehnuteľný majetok

Súpisová
hodnota (eur)
1270,00 EUR

Pozemok, parcela registra „C“ KN č. 780/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 753 m2,
zapísané na LV č. 536, k.ú. Miková, Obec Miková, okres Stropkov, na mene úpadcu v podiele 1/1.

Podmienky ponukového konania:
Nehnuteľnosť je možné kúpiť za najvyššiu ponúkanú kúpnu cenu, minimálne však za súpisovú hodnotu uvedenú
v tejto ponuke.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záujemcovia predložia správcovi cenové ponuky písomne v zalepenej obálke s označením „KONKURZ sp. zn.
2OdK/241/2018 - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 30.10.2019 do 16.00 hod. na adresu: JUDr. Marta Maruniaková,
správca, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník. Na ponuky doručené po lehote uzávierky sa neberie zreteľ.
Ponuka musí obsahovať:
a) presné označenie subjektu vrátane preukázania právnej subjektivity záujemcu o kúpu (FO – meno, priezvisko,
bydlisko, fotokópiu občianského preukazu, resp. fotokópiu živnostenkého listu, PO – obchoné meno, sídlo, IČO,
výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní),
b) označenie predmetu záujmu o kúpu zhodný s označením, ako je zapísaný v súpise majetku,
c) výšku navrhnutej kúpnej ceny,
d) doklad o zaplatení zálohy vo výške celej ponúkanej kúpnej ceny v prospech účtu správcu konkurznej podstaty
v Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Svidník, č.ú.: SK43 0900 0000 0051 6017 9524 VS: IČO alebo dátum
narodenia kupujúceho. Záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu.

e) číslo účtu záujemcu, kde má byť vrátená zaplatená kúpna cena v prípade neúspechu v ponukovom konaní,

Otváranie obálok sa uskutoční v kancelárii správcu v lehote do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie
ponúk. O otváraní obálok spíše spráca zápisnicu. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote 10 pracovných
dní odo dňa otvárania obálok. Správca má právo odmietnuť každú ponuku. Úspešní záujemcovia budú o
výsledkoch vyhodnotenia ponúk písomne informovaní, budú pozvaní na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
Neúspešným záujemcom správca bezodkladne vráti zaplatenú zálohu na kúpnu cenu najenskôr do 10
pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponukového konania.

Víťazom verejného ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie , rozhodne žreb správcu.
Vypratanie hnuteľných vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Termín obhliadky - na základe telefonického dohovoru na tel. č. 054/7881631, 0905 849 537.

JUDr. Marta Maruniaková
správca
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K091049
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balažovič Zdenek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zámočnícka 943 / 30, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1961
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/438/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/438/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865 dlžníka: Zdenek Balažovič, nar. 05.07.1961, Zámočnícka
943/30, 068 01 Medzilaborce, týmto podľa ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňuje doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovne:
Číslo súpisovej zložky 1
Popis: Osobné motorové vozidlo - OPEL VECTRA 2.0 16V CDX/-/-, VIN: WOL000036V5162784, EČ: ML686AJ,
farba: modrá metalíza svetlá, rok výroby: 1997, stav: nepojazdné, miesto kde sa hnuteľná vec nachádza: bydlisko
dlžníka
Dôvod zapísania:

§ 167 ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

Deň zápisu:

07.10.2019

súpisová hodnota: 100,- Eur
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., správca

K091050
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Čepčeková
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/532/2019 S1308
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/532/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Jana Čepčeková, so sídlom kancelárie Námestie slobody 2, 066 01 Humenné (ďalej len „Správca“),
správca dlžníka: Peter Horvath, nar. 14.07.1967, Nižný Komárnik 12, 090 05 (ďalej aj ako len „dlžník“) týmto
vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) ponukové konanie na predaj majetku dlžníka
patriaceho do všeobecnej podstaty.
Kolo: Druhé
Predmet speňažovania: hnuteľný majetok, ktorý bol zapísaný do súpisu všeobecnej podstaty, zverejnenom v
Obchodnom vestníku SR č. 183/2019 dňa 23.09.2019 a to súpisová zložka majetku:
Číslo
súpisovej
zložky

Dôvod zápisu
Dátum zápisu do
Spoluvlastnícky podiel Súpisová
do
súpisu
Popis hnuteľnej veci
súpisu majetku
(zlomok) Dlžníka
hodnota v €
majetku
Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia Combi
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Osobné motorové vozidlo zn. Škoda Felicia Combi
EFF654/-/-,
ŠPZ:
SK656BH,
VIN: 1/1
TMBEFF654T0167767, farba: modrá tmavá

100,-

Termín,
miesto
a
podmienky
na
predkladanie
ponúk
V II. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú
ponuku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže
vyžiadať u správcu Dlžníka prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu: jana.cepcekova@gmail.com
Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo správcovi Dlžníka na adresu jeho správcovskej
kancelárie: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2, 066 01 Humenné, do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
oznamu v Obchodnom vestníku SR. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať ! Správca je
zároveň oprávnený odmietnuť všetky ponuky (návrhy).
Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk doručená
v písomnej forme do správcovskej kancelárií správcu na adrese: JUDr. Jana Čepčeková, Námestie slobody 2,
066 01 Humenné, a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „II. kolo –
verejné ponukové konanie – 2OdK/532/2019 – NEOTVÁRAŤ“
Záujemca v rámci predkladanej záväznej ponuky musí najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie
záväzných ponúk zložiť v prospech účtu konkurznej podstaty vedeného v peňažnom ústave Československá
obchodná banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK96 7500 0000 0040 2503 2621, v poznámke uviesť: Horvath
Peter, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny (ďalej aj ako len „Záloha“);
Prílohou písomnej záväznej ponuky záujemcu o odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad, ktorým
záujemca preukáže zaplatenie Zálohy. Označená Záloha bude v prípade neúspechu záujemcu v ponukovom
konaní vrátená záujemcovi späť do 10 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia verejného ponukového konania
správcom, a to priamo na bankový účet označený na tento účel záujemcom v jeho záväznej ponuke;
Súčasťou záujemcom predkladanej záväznej ponuky musí byť okrem vyššie uvedeného v prípade právnických
osôb výpis z obchodného registra SR, či iného registra podľa osobitného predpisu;v prípade fyzických osôb
fotokópia občianského preukazu alebo cestovného pasu;
Predmet speňažovania sa predáva v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať akékoľvek
nároky proti správcovi a/alebo proti podstate. Náklady vykonania zmien v príslušnej evidencii a akékoľvek iné
administratívne náklady spojené s prevodom Predmetu speňažovania bude znášať kupujúci.
Záujemca predložením ponuky vyjadruje súhlas s podmienkami ponukového konania a so spracovaním svojich
osobných údajov.
Termín a miesto otvárania obálok
Po uplynutí lehoty na predkladanie záväzných ponúk zrealizuje správca najneskôr do 5 pracovných dní otváranie
obálok so záväznými ponukami.
Lehota na vyhodnotenie ponúk
Po zrealizovaní otvárania obálok správca vykoná vyhodnotenie predložených záväzných ponúk, a to najneskôr do
5 pracovných dní od dňa otvárania obálok podľa predchádzajúceho bodu, pričom víťaznou ponukou bude ponuka
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou.
V prípade ak by došlo k situácii, že na predmetný majetok budú do kancelárie správcu doručené viaceré ponuky
s rovnakou navrhnutou kúpnou cenou, rozhodne o víťaznej ponuke žreb správcu.
V prípade, že záujemca, ktorého ponuka bola správcom označená za výhodnú, odmietne uzatvoriť so správcom
právne úkony potrebné k speňaženiu predmetu predaja v jeho prospech, tak platí, že správca je oprávnený
ponechať si záujemcom zloženú Zálohu ako sankciu pre porušenie podmienok verejného ponukového konania.
JUDr. Jana Čepčeková, správca
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K091051
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milčo Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Modra nad Cirochou 286, 067 82 Modra nad Cirochou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Slavomír Tekeľ
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/341/2019 S1776
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/341/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Prešov uznesením sp. zn. 5OdK/341/2018-19zo dňa 16.05.2019 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka
Ing. Vladimír Milčo, nar. 11.09.1968, trvale bytom Modra nad Cirochou 286, 067 82 Modra nad Cirochou a
ustanovil do funkcie správcu konkurznej podstaty: JUDr. Slavomír Tekeľ zapísaný v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S 1776 (ďalej len „Správca“), so sídlom kancelárie Námestie slobody 2,
066 01 Humenné. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 97/2018 dňa 22.05.2019,
pod podacou značkou „K043049“.
Týmto ako správca dlžníka Ing. Vladimír Milčo, nar. 11.09.1968, trvale bytom Modra nad Cirochou 286, 067 82
Modra nad Cirochou oznamujem, že postupom podľa § 166i ZKR som zistil majetok dlžníka, pričom súpis
majetku všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 137/2019 dňa 18.07.2019. Predmetný
majetok bol speňažovaný v zmysle §167q ods. 3 a §167p ZKR, pričom prvé kolo ponukového konania bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 144/2019 dňa 29.07.2019, druhé kolo ponukového konania bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 159/2019 dňa 19.08.2019 a tretie kolo ponukového konania bolo
publikované v Obchodnom vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019.
Prvé, druhé a tretie kolo ponukového konania bolo neúspešné a majetok dlžníka sa nepodarilo odpredať.
Konštatujem, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto v súlade s ust. § 167v ZKR oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ing. Vladimír Milčo, nar.
11.09.1968, trvale bytom Modra nad Cirochou 286, 067 82 Modra nad Cirochou sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Ing. Vladimír Milčo, nar. 11.09.1968,
trvale bytom Modra nad Cirochou 286, 067 82 Modra nad Cirochou zrušuje.
JUDr. Slavomír Tekeľ, správca

K091052
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ferencová Kvetoslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Boženy Nemcovej 1151/39, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1957
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/393/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/393/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie k.s., dlžníka Kvetoslava Ferencová, nar.
09.12.1957, rod.č.: XXXXXXXXXX, bytom: Boženy Němcovej 1151/39, 093 01 Vranov nad Topľou,
v minulosti podnikajúci pod obchodným menom: Kvetoslava Ferencová - ANDY, IČO: 10 809 902, s
miestom podnikania: B. Němcovej 1151/39, 093 01 Vranov nad Topľou, v konaní vedenom Okresným súdom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prešov pod sp. zn. 2OdK/393/2019, v zmysle ust. § 167l ods. 3 ZKR oznamuje, že do kancelárie správcu so
sídlom Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia
konkurzu,
dňa
07.10.2019
doručená
prihláška
pohľadávky
nezabezpečeného
veriteľa Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., so sídlom Komenského 50, Košice, v celkovej prihlásenej
sume 251,22 Eur. Právnym dôvodom vzniku pohľadávky veriteľa je platobný rozkaz okresného súdu Vranov nad
Topľou sp.zn. 5Csp/113/2018 zo dňa 06/08/2018. Pohľadávka veriteľa bola v súlade s ust. § 31 ods. 1 ZKR
zapísaná do zoznamu pohľadávok.

K091053
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šivak Július
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínova 488 / 35, 087 01 Giraltovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Maruniaková
Sídlo správcu:
Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/755/2019 S815
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/755/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marta Maruniaková správca dlžníka: Július Šivak, nar. 04.05.1962, trvale bytom Kukučínova 488/35, 087
01 Giraltovce oznamuje, že do správcovského spisu je možno nahliadať v kancelárií správcu na adrese
Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník v pracovných dňoch Po-Pia od 08,00 do 14,00 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu, emailom na adrese: maruniakova@maruniakova.sk alebo telefonicky na tel. č. 0905 849 537.
JUDr. Marta Maruniaková, správca

K091054
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boga Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1853 / 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2017
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 24.10.2017, sp. zn. 3OdK/146/2017, súd vyhlásil na majetok
dlžníka: Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, trvale bytom: Laborecká 1853/9, 066 01 Humenné konkurz, a do
funkcie správcu ustanovil Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2017, deň vydania:
30.10.2017.

Uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 24.09.2019, sp. zn. 3OdK/146/2017, súd odvolal Mgr. Mariána
Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka
a za nového správcu ustanovil spoločnosť I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vestníku č. 194/2019, deň vydania: 08.10.2019.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad
Topľou - správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, trvale bytom: Laborecká 1853/9,
066 01 Humenné, (ďalej len „Dlžník “) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp.zn.
3OdK/146/2017, 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. V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z.z.
o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je možné nahliadať do správcovského spisu v bežných
pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách správcu, v kancelárii správcu na adrese: Námestie
slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 907 490 493,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: office@ikskonkurzy.sk
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

K091055
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boga Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1853 / 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2017
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015 o insolvenčnom
konaní (ďalej len „Nariadenie“) v nadväznosti na zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) ako správca dlžníka oznamujem, že uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
24.10.2017, č.k. 3OdK/146/2017, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 30.10.2017, bol vyhlásený konkurz na
majetok Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, trvale bytom: Laborecká 1853/9, 066 01 Humenné, (ďalej
len „dlžník“). Toto uznesenie Okresného súdu Prešov nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2017. V
zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníkavyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: I.K.S. konkurzy
a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská
republika k číslu konania 3OdK/146/2017. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť
svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade
s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako
prostredníctvom štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
ii. suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
iii. ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za
ktorý sa úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;
iv. ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
v. povaha pohľadávky;
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vi. skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
vii. skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva,
dátum, ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho
registračné číslo a
viii. skutočnosť, či sa požaduje započítanie pohľadávok, a ak áno, sumy vzájomných pohľadávok existujúcich
k dátumu začatia insolvenčného konania, dátum, ku ktorému vznikli, a tvrdená čistá výsledná suma po
započítaní.

K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník s
právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.
Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.
V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti s
pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o existencii
a sume tejto pohľadávky.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide
zostaviť rozvrh výťažku.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.
Zabezpečený veriteľ
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. Zabezpečený veriteľ úveru na
bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak
sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom správca bez
zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
Pohľadávka voči osobe odlišnej od dlžníka
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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.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie

Notification to foreign creditors
According to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN
UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No. 7/2005 Coll.
Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged
to inform you that based on the resolution of the District court Prešov from 24th of October 2017, file No.
3OdK/146/2017 published in Commercial Journal on 30th of October 2017, the bankruptcy was declared on the
estate of debtor Tomáš Boga, date of birth: 05.03.1991, residence: Laborecká 1853/9, 066 01 Humenné,
(hereinafter only “debtor”). This resolution of the District court Prešov became valid on 31th of October 2017. The
bankruptcy was declared as of this date. According to the Regulation and BRA the creditors of the debtor have to
lodge their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to
the bankruptcy trustee to the address I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, Námestie Slobody 98,
093 01 Vranov nad Topľou, Slovak Republic to the file No. 3OdK/146/2017. According to the article 55 of the
Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be established in
accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of
the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must contain dates
below:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details
of the foreign creditor;
the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it
arose and the date on which it became due, if different;
if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of
time for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;
if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and
the details of those costs;
the nature of the claim;
whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;
whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the
security has been registered, the registration number; and
whether any set-off is claimed and, if so, the amounts of the mutual claims existing on the date when
insolvency proceedings were opened, the date on which they arose and the amount net of set-off claimed.

The standard claims form shall be accompanied by copies of any supporting documents. The claim has to be
lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall determine
bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence.
Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court, the insolvency
practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the official language of
the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that Member State, in the
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official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings have been opened, or
in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member State shall indicate
whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for the purpose of the
lodging of claims.
The claims have to be lodge in the period of 45 days from the day of bankruptcy declaration.
Where the court, the insolvency practitioner or the debtor in possession has doubts in relation to a claim lodged in
accordance with this Article, it shall give the creditor the opportunity to provide additional evidence on the
existence and the amount of the claim.
Application that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors may not
exercise the voting rights. Trustee is obliged to published writing receivable into the list of receivable into the
Commercial Journal with a mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.
The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial
Journal that he draws a schedule of payment.
If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.
Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.
Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.
Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.
This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., trustee
Ing. Maroš Semko, MBA, general partner
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K091056
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Boga Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Laborecká 1853 / 9, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1991
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/146/2017 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/146/2017
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie

Uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 24.10.2017, sp. zn. 3OdK/146/2017, súd vyhlásil na majetok
dlžníka: Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, trvale bytom: Laborecká 1853/9, 066 01 Humenné konkurz, a do
funkcie správcu ustanovil Mgr. Mariána Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01
Humenné. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 207/2017, deň vydania:
30.10.2017.

Uznesením Okresného súdu Prešov, zo dňa 24.09.2019, sp. zn. 3OdK/146/2017, súd odvolal Mgr. Mariána
Lipu, so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné z funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka
a za nového správcu ustanovil spoločnosť I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., so sídlom kancelárie:
Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou. Uvedené uznesenie súdu, bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 194/2019, deň vydania: 08.10.2019.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom
S 1818, so sídlom kancelárie Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou ako konkurzný správca
dlžníka: Tomáš Boga, nar. 05.03.1991, trvale bytom: Laborecká 1853/9, 066 01 Humenné, 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 číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať
kauciu za účelom popretia 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.
Číslo účtu/ IBAN: IBAN: SK67 0200 0000 0037 0988 9453
Vedený vo VÚB, a.s.
Variabilný symbol: 31462017
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): Tomáš Boga, kaucia popretia pohľadávky 3OdK/146/2017

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s, správca
Ing. Maroš Semko, MBA, zástupca kancelárie
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K091057
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Hrin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: OdK/372/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/372/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžnika : Ing. Anton Hrin, nar. 16.4.1966, 080 01 Prešov, podnikajúci pod
obchodným menom Ing. Anton Hrin, IČO : 43031358, s miestom podnikania Švábska 63, 080 05 Prešov,
vyhlasuje 2. kolo verejného ponukového konania podľa § 167p ZKR, na predaj majetku úpadcu tvoriaci
všeobecnú podstatu, zapísaný do súpisu, pod položkou 1 a pod položkou 2 za najvyššiu ponúkanú cenu :

Súpisová zložka č. 1
Typ majetku : peňažná pohľadávka
Celková suma : 10 652,- € s prísl.
Právny dôvod vzniku : platobný rozkaz Okresného súdu Prešov sp.zn. 14Ro/134/2019-24, príkaz na exekúciu
EX 357/10 exekútorského úradu Košice, JUDr. Mária Hlavňová
Dlžník : Matej Závacký, Prešov, ul. Hviezdna č. 7
Súpisová hodnota : 10 652,- €
Dôvod zapísania : zoznam majetku dlžníka , § 167h ods.1 ZKR
Dátum zapísania : 19.07.2019

Súpisová zložka č. 2
Typ majetku : hnuteľná vec
Motorové vozidlo : MERCEDENS-BENZ 411D KA , Farba : biela, EČ: PO 942 AX, Rok výroby : 1998
Druh vozidla: motorové vozidlo - nákladný automobil
Druh karoséria : BA skriňová
Stav : nepojazdné, zadná náprava tečie, agregát zadretý, bočné dvere zvesené, hrdzavé, celkovo poškodený,
poškodený aj interiér vozidla, nemá platné STK – značne opotrebované a poškodené
Súpisová hodnota : 1.000,- €
Dôvod zapísania : zoznam majetku - majetok vo vlastníctve dlžníka , § 167h ods.1 ZKR

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum zapísania : 19.07.2019

Podmienky predaja:
Lehota na predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia v obchodnom vestníku. V tejto lehote záujemca
zloží na účet úpadcu : SK11 0900 0000 0051 6225 1438 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. 100% ponúkanej
kúpnej ceny. Podľa § 167p ZKR sa prihliada len na ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na uvedený účet správcu, variabilný symbol: 23722019. V ponuke zároveň uvedie na
aký účet má byť uhradená záloha vrátená v prípade neúspechu.
Záujemca predloží ponuku na odkúpenie písomne do kancelárie správcu: Dobrianskeho 1651, 093 01
Vranov nad Topľou v zalepenej obálke označenej „ KONKURZ – Neotvárať, 2OdK/372/2019“. Okrem ponuky
priloží výpis z obchodného registra u právnickej osoby, fyzická osoba priloží kópiu občianskeho preukazu a doklad
o úhrade zálohy. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 dní odo dňa otvárania obálok. Zaplatená kúpna cena
bude úspešnému záujemcovi započítaná na úhradu kúpnej ceny. Kúpna zmluva bude uzavretá so záujemcom,
ktorý predložil najvyššiu ponuku.
Ak sa hnuteľnu vec podliehajúcu konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať
konkurzu. Ak o takúto hnuteľnú vec prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu
veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania
najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.

Vo Vranove n.T., dňa 09.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K091058
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šóš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štúrova 288 /67, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/615/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/615/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Jozef Jaroščák ml. správca majetku dlžníka: Tomáš Šóš, nar. 07.03.1954, trvale bytom: Štúrova 288/67,
059 21 Svit, sp. zn.: 5OdK/615/2019 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia
konkurzu mu bola doručená dňa 08.10.2019 súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa:
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140:
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok: 2.352,68 eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Rozsudok Okresného súdu Poprad, sp. zn.: 12C/144/2016 zo dňa 22.11.2017.

Pohľadávka veriteľa bola zapísaná do zoznamu pohľadávok v súlade s § 31 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii.
V Bardejove, dňa 08.10.2019

K091059
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Študy Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 189, 086 45 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1967
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/611/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/611/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Poradové číslo: 1
Opis súpisovej zložky majetku: hnuteľný majetok
deň zaradenia: 08.10.2019
Popis súpisovej zložky majetku:

Továrenská značka : ŠKODA FABIA COMBI, Druh vozidla: Osobné vozidlo, výr.č.: TMBNB46Y713199066,
EČV: SK117AN, Rok výroby: 2001, Kategória vizidla: M1, Zdvihový objem valcov: 1397,0, Farba: biela, počet
najazdených km: cca 404 000km, Stav: značne opotrebované a hrdzavé, Miesto kde sa hnuteľná vec nachádza:
bydlisko dlžníka.

dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR
Súpisová hodnota hnuteľného majetku ŠKODA FABIA COMBI: 500,-€ určená odhadom správcu.

I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K091060
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tajovského 2670 / 23, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/407/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/407/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako
„Správca“), v konkurznom konaní dlžníka Simona Čonková, nar. 05.06.1980, bytom Tajovského 2670/23, 031 01
Liptovský Mikuláš (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod. sp. zn. 5OdK/407/2018,
vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej
podstaty nezabezpečených veriteľov.

I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je dosiaľ nespeňažený hnuteľný majetok spadajúci do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 188/2019 zo dňa 30.09.2019.
Popis majetku Úpadcu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 188/2019 z 30.09.2019 a je
predmetom tejto ponuky je nasledovný:

Súpisová
[EUR]

Typ majetku Súpisová zložka majetku

hodnota

osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FABIA 6Y, zelená, VIN: TMBOB46Y623533565, s ev. č.
500,- €
PP062CO, rok výroby:2002
Popis
stavu Osobné motorové vozidlo je v zlom technickom stave, pričom v súčasnosti má najazdených cca 190.000 km. Správca zverejnil
majetku
tento majetok, a to osobné motorové vozidlo, a to z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.
Hnuteľná vec

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“), vlastným
odhadom Správcu.
II. Podmienky I. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za cenovú ponuku,
ktorá nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie
týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u Správcu Dlžníka, prostredníctvom e-mailovej
správy zaslanej na adresu: spravca@akmazanec.com.
III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Mgr. Ivan Mazanec, správca, Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového
konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného
vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
b. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená do elektronickej schránky správcu alebo v písomnej forme do správcovskej kancelárie Správcu,
a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo – VPK
5OdK/407/2018– NEOTVÁRAŤ.“
c. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 10
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
d. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
e. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
f. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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g. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
h. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
i. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
j. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.

V Prešove, dňa 08.10.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K091061
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Onderčin Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vihorlatská 1412 / 42, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/473/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/473/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom správcovskej kancelárie: Metodova 3331/12, 080 01 Prešov (ďalej len ako
„Správca“), v konkurznom konaní dlžníka: Martin Onderčin, nar. 11.08.1975, bytom Vihorlatská 1412/42, 069 01
Snina (ďalej aj ako len „Dlžník“), vedenom na Okresnom súde Prešov, pod. sp. zn. 2OdK/473/2018, vyhlasuje I.
kolo verejného ponukového konania na predaj hnuteľného majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov.

I. Predmet predaja
Predmetom speňažovania je dosiaľ nespeňažený hnuteľný majetok spadajúci do súpisu všeobecnej podstaty,
zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. OV 102/2019 zo dňa 29.05.2019.
Popis
majetku
Úpadcu,
ktorý
bol
zverejnený
v Obchodnom
102/2019 zo dňa 29.05.2019 a je predmetom tejto ponuky je nasledovný:

Typ
majetku
Iná

vestníku

Súpisová
hodnota

Názov

SR

Zabezpečenie

Obchodný podiel 100 % na obchodnej spoločnosti YSM s.r.o., so sídlom Vihorlatská
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Obchodný podiel 100 % na obchodnej spoločnosti YSM s.r.o., so sídlom Vihorlatská
1412/42, 069 01 Snina, Slovenská republika, IČO: 47 862 441

Deň vydania: 11.10.2019
1 ,- €

Nie

Spoločnosť, kde má dlžník obchodný podiel, vykázala v účtovnej závierke za rok 2016 stratu, pričom podnikateľská činnosť nie
je podľa dostupných informácií vykonávaná. Firmu zakladal dlžník ako jediný spoločník a konateľ. Spoločník figuruje vo výpise
Popis stavu
z Obchodného registra. Spoločnosť podľa dostupných informácií nevedie účtovníctvo v súlade s právnymi predpismi a má
majetku
záväzok voči Finančnej správe k 29.04.2019 vo výške 13 787,37 € a voči Sociálnej poisťovni, a.s. k 08.04.2019 vo výške 957,97
€. Preto správca zverejnil tento majetok – podiel na dotknutej spoločnosti z dôvodu, že ho dlžník uviedol v zozname majetku.

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom, jeho hodnota je určená v súlade s ust. § 77 ods. 3 zákona
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“), vlastným
odhadom Správcu.

II. Podmienky II. kola verejného ponukového konania
V I. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za cenovú ponuku bez
limitu minimálnej kúpnej ceny a za podmienok uvedených ďalej. Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného
majetku si záujemca môže vyžiadať u Správcu Dlžníka, prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na adresu:
spravca@akmazanec.com.

III. Termín, miesto a podmienky na predkladanie ponúk
a. Ponuky záujemcov musia byť predložené priamo Správcovi Úpadcu na adresu jeho správcovskej
kancelárie: Mgr. Ivan Mazanec, správca, Metodova 3331/12, 080 01 Prešov, do 10 kalendárnych dní
odo dňa zverejnenia výzvy (t.j. 1. dňom lehoty na predkladanie ponúk do verejného ponukového
konania je kalendárny deň nasledujúci po kalendárnom dni, v ktorom dôjde k vydaniu Obchodného
vestníka SR, v ktorom bude výzva na predkladanie ponúk zverejnená), do 15.30 hod; Na ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať!
b. Záväzná ponuka záujemcu musí byť najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie záväzných ponúk
doručená do elektronickej schránky správcu alebo v písomnej forme do správcovskej kancelárie Správcu,
a to v uzatvorenej a nepriehľadnej obálke, ktorá bude označená nasledovným textom: „I. kolo – VPK
2OdK/473/2018– NEOTVÁRAŤ.“
c. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu a to na
bankový účet, ktorý mu za týmto účelom poskytne správca po vyžiadaní. Záloha musí byť zložená do 10
dní odo dňa zverejnenia tejto výzvy. Ak záloha nebude zložená riadne (v plnej výške) a včas (v lehote),
na súťažnú ponuku záujemcu sa neprihliada.
d. Kritériom na určenie víťaza a prijatie jeho ponuky je výška kúpnej ceny,
e. Správca ako vyhlasovateľ verejného ponukového konania si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.
f. V prípade formálnych nedostatkov ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzve správca záujemcu na jej
doplnenie,
g. V prípade nesplnenia základných obsahových náležitostí ponuky (ponúkaná kúpna cena a údaje
o záujemcovi) správca na túto neprihliadne,
h. Správca po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a lehoty na zloženie zálohy vyhodnotí všetky
predložené ponuky a úspešného záujemcu písomne vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet
ponukového konania,
i. V prípade ak úspešný záujemca nepristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy po tom, čo ho na to vyzval
správca, je správca oprávnený z poskytnutej zálohy ponechať 25 % ako pokutu za zmarenie ponukového
konania, ktorá sa stane súčasťou konkurznej podstaty. Zvyšok zálohy správca vráti záujemcovi, ktorý
zmaril uzatvorenie kúpnej zmluvy,
j. Záujemca, ktorý je fyzická osoba je povinný doložiť písomný súhlas na spracovanie osobných údajov pre
účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.
IV. Iné skutočnosti
Verejné ponukové konanie iniciované Správcom Úpadcu na speňažovanie majetku Úpadcu nie je verejnou
obchodnou súťažou v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Prešove, dňa 08.10.2019
Mgr. Ivan Mazanec, správca

K091062
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gažík Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Koperníkova 1698 / 12, 059 51 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.06.1985
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/613/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/613/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca konkurznej podstaty Konkurz & reštrukturalizácia, k.s., správca S 1865, so sídlom kancelárie Rázusova
125, 093 01 Vranov nad Topľou oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Ján Gažík, nar. 11.06.1985,
Kopernikova 1698/12, 059 51 Poprad - Matejovce, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa
15.08.2019 v konaní sp.zn. 2OdK/613/2019, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 21.08.2019, pod č.
OV161/2019 sa podľa ust. § 167v ods. 1 ZoKR v nadväznosti na ust. § 167t ZoKR ukončuje.
Po vykonanej lustrácii majetkových pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZoKR, správca konkurznej podstaty
zistil, že dlžníkov majetok podliehajúci konkurznej podstate nepokryje náklady konkurzu. K uvedenému záveru
správca konkurznej podstaty dospel po preskúmaní pomerov dlžníka vychádzajúc zo zoznamu majetku, informácií
poskytnutých dlžníkom, ako aj po vlastnom vykonanom šetrení s odbornou starostlivosťou.
Týmto oznámením sa konkurz zrušuje a zaniká funkcia súdom ustanoveného správcu. Zanikajú tiež účinky
podľa ust. § 167b ods. 1 ZoKR, ust. § 167c ods. 2 a 3 ZoKR a ust. § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Konkurz & reštrukturalizácia, k.s.

K091063
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovan Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prešov 1, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1982
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/513/2018 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/513/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu

Obchodná spoločnosť M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
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republika, IČO: 50 556 533 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel:
Sr, vložka číslo: 615/S, značka správcu S 1830, správca dlžníka Richard Chovan, IČO: 444 115 37, nar.
02.10.1982, 080 01 Prešov, Slovenská republika (ďalej aj len ako „Dlžník“) týmto v dôsledku skutočnosti, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu vyhláseného na majetok Dlžníka v súlade s ustanovením § 167v
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) zverejňuje oznámenie o ukončení konkurzu vyhláseného na
majetok Dlžníka.
Oznámením o ukončení konkurzu podľa ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR sa konkurz zrušuje.
Podľa ustanovenia § 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 dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení
konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka“.
M&L insolvency, k.s., správca

K091064
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horvath Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miloš Hnat
Sídlo správcu:
Tkáčska 2, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/633/2019 S911
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/633/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Miloš Hnat, správca so sídlom Tkáčska 2, 080 01 Prešov ako správca úpadcu - dlžníka Slavomír
Horvath, nar. 1.5.1987, trvale bytom 090 05 Nižný Komárnik 12 konkurzné konanie vedené pod sp. zn.
5OdK/633/2019 S911, týmto oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok
možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok a to na účet vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. pobočka zahraničnej banky, č.ú.: 1447581002/1111, IBAN: SK36 1111 0000 0014
4758 1002, variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, poznámka pre prijímateľa:
konkurz Slavomír Horvath.
V Prešove, 8.10.2019
JUDr. Miloš Hnat, správca

K091065
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tutko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/417/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/417/2019
Druh podania:
Súpis oddelenej podstaty
Súpisová zložka majetku: Hnuteľné vec:
Č.
Opis hnuteľnej veci
záp.
1.
Ford Focus C-Max

Súpisová hodnota / mena

rok výroby

Deň zaradenia

600 €

2004

31.07.2019

Spoluvlast podiel
dlžníka
1/1

Stav
Nepojazdné

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VIN: WF0MXXGCDM4K77326
EČ: PP866DB

Identifikácia zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty:
COFIDIS SA, so sídlom: 61 Avenue Halley, Parc de la Haute Borne, 59866 Villeneuve-d Ascq, Francúzska
republika, registračné číslo: 325 307 106, konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej
zložky: COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky, Einsteinova ulica 11/3677, Bratislava – mestská časť Petržalka,
IČO: 50 595 628.
Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 2
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.

K091066
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tutko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1974
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/417/2019 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/417/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Konkurz & reštrukturalizácia, k. s., so sídlom kancelárie Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Vladimír Tutko, nar. 02.10.1974, Nižný Hrušov 557, 094 22 Nižný Hrušov, v
súlade s ustanovením § 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje
veriteľom, že ku dňu 31.07.2019 nebol zistený žiaden majetok tvoriaci všeobecnú podstatu dlžníka.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1, 2 ZKR: ,,Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi. Iné šetrenia správca vykoná na podnet
veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa.
Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom
veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.“
Správca týmto vyzýva veriteľov, ktorí majú podnety na zisťovanie majetku dlžníka aby zložili zálohu na trovy
šetrenia majetku dlžníka a uviedli dôvody šetrenia.
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.

K091067
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čupka Dušan, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pavlovova 2343/9, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1955
Obchodné meno správcu:
M&L insolvency, k. s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2/3, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/150/2017 S1830
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/150/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
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M&L insolvency, k.s., so sídlom Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 50 556 533
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka č.: 615/S, značka správcu
S 1830, správca úpadcu Ing. Dušan Čupka, nar. 23.09.1955, IČO: 41576055, trvale bytom Pavlovova 2343/9,
05801 Poprad, Slovenská republika v zmysle ustanovenia § 76 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme doplnenie súpisu všeobecnej podstaty:

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Súpisné číslo: 4064
Číslo parcely: 3629/4
Popis stavby: Zariadenie technickej vybavenosti
Číslo listu vlastníctva: 4773
Katastrálne územie: Štrba
Spoluvlastnícky podiel: 1451/3514959
Súpisná hodnota: 500.- EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Súpisné číslo: 37
Číslo parcely: 2440/2
Popis stavby: hájenka
Číslo listu vlastníctva: 4774
Katastrálne územie: Štrba
Spoluvlastnícky podiel: 8318/20110000
Súpisná hodnota: 300.- EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Súpisné číslo: 118
Číslo parcely: 242/3
Popis stavby: Administratívna budova PZ Urbár
Číslo listu vlastníctva: 4774
Katastrálne územie: Štrba
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Spoluvlastnícky podiel: 8318/20110000
Súpisná hodnota: 300.- EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA
Súpisné číslo: 365
Číslo parcely: 242/1
Popis stavby: hospodárska budova PZ urbár
Číslo listu vlastníctva: 4774
Katastrálne územie: Štrba
Spoluvlastnícky podiel: 8318/20110000
Súpisná hodnota: 300.- EUR
Deň zaradenia: 24.09.2019

K091068
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bachleda Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/618/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/618/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ján Surma, správca v konkurze na majetok dlžníka Ondrej Bachleda 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 08.10.2019
JUDr. Ján Surma, správca
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K091069
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jožková Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mirkovce 33, 082 06 Mirkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Surma
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/5/2019 S817
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/5/2019
Druh podania:
Oznam o zostavení návrhu splátkového kalendára

Vo veci oddlženia formou splátkového kalendára dlžníka Božena Jožková v zmysle ust. § 168d ZKR oznamujem,
že som zostavil návrh splátkového kalendára, pričom percento uspokojenia nezabezpečených veriteľov podľa
návrhu splátkového kalendára je 100%.
Poučenie: Každý veriteľ, ktorý môže byť splátkovým kalendárom dotknutý, môže podať u správcu do 90 dní od
zverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku námietku. Len čo táto lehota uplynie, správca predloží návrh
splátkového kalendára spolu s námietkami veriteľov súdu. K námietkam veriteľov sa správca vyjadrí. Ak je to
vhodné, správca zabezpečí aj vyjadrenie dlžníka. Ak k tomu smerujú námietky veriteľov, správca môže upraviť
návrh splátkového kalendára v prospech veriteľov.
V Prešove, dňa 08.10.2019
JUDr. Ján Surma, správca

K091070
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1191/18, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/754/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/754/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo veci konania o oddlžení konkurzom vedenom na majetok vyššie označeného dlžníka, možno do
správcovského spisu nahliadať v priestoroch správcovskej kancelárie správkyne:
JUDr. Ľuba Berezňaninová, Hlavná 45, 080 01 Prešov, v pracovných dňoch v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. a
od 13:00 hod. do 16:00 hod..
Na nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné sa vopred objednať na t.č.: 0907 129 893 alebo e-mailovou
správou zaslanou na: bereznaninova@e-pravnesluzby.sk
Prešov, dňa 08.10.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
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K091071
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1191/18, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/754/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/754/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 167l ods. 5 ZKR a § 32 ZKR týmto oznamujem, že prihlásené pohľadávky môže v konaní o oddlžení
konkurzom poprieť iba veriteľ inej prihlásenej pohľadávky.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd
konanie zastaví.
Popretie prihlásenej pohľadávky je účinné ak bolo podané u správcu na predpísanom tlačive a na bankový účet
správcu bol pripísaný preddavok na trovy konania o návrhu na popretie prihlásenej pohľadávky vo výške 2 % zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu.
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. Zo zložených 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.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.
Bankový účet, na ktorý možno poukázať kauciu je IBAN: SK35 8360 5207 0042 0385 2762.
Prešov, dňa 08.10.2019

JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa

K091072
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonková Jolana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Laščíkom 1191/18, 091 01 Stropkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.04.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuba Berezňaninová
Sídlo správcu:
Hlavná 45, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/754/2019 S1762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/754/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením (EÚ) Európskeho parlamentu a Rady č. 2015/848, ako správkyňa majetku dlžníka: Jolana
Čonková, nar. 29.04.1950, bytom Pod Laščíkom 1191/18, 091 01 Stropkov, Slovenská republika (ďalej len
„dlžník“), týmto oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Prešov sp.zn. 2OdK/754/2019 zo dňa 27.09.2019,
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
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
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V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka
sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správkyni na
adresu: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa, Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika k sp. zn.
2OdK/754/2019. Ak veriteľ doručí správkyni prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, avšak veriteľ nemôže
vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Ak ide o zabezpečenú
pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj zabezpečovacie právo, a to
v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na ňu neprihliada. Prihláškou je možné
uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako úpadcovi, ak je
zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými náležitosťami prihlášky sú:
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky
sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho
dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí
správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou
alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje ani nevyhlasuje,
sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej
uvedené skutočnosti. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu
nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky
bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi,
inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje
na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov dlžníka.
Tlačivo prihlášok je dostupné na: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Prešov, 08.10.2019 JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
Invitation to lodge a claim to foreign creditors
In accordance with the Regulation (EU) of the EP and of the Council No. 2015/848 on insolvency proceeding, as
the bankruptcy trustee of Mrs. Jolana Čonková, born 29.04.1950, address: Pod Laščíkom 1191/18, 091 01
Stropkov, Slovak republic (hereinafer „bankrupt“), I am obliged to inform you that with the Decision of the District
court in Prešov No. 2OdK/754/2019 issued on 27th of September 2019 published in the Commercial Journal No.
191/2019 on 3rd of October 2019, bankruptcy was declared on bankrupt´s estate. According to Act No. 7/2005
Coll. on bankruptcy and restructuralization, the creditors of the bankrupt have to lodge their claims within the
period of 45 days beginning one day after he day of declaration of bankruptcy procedure in Commercial Journal,
in one deed delivered to the appointed bankruptcy trustee on the address: JUDr. Ľuba Berezňaninová, správkyňa
(bankruptcy trustee), Hlavná 45, 080 01 Prešov, Slovenská republika (Slovak republic) to No. 2OdK/754/2019.
The claim has to be lodged on the registration form which has to be filled in properly. Registration form not
delivered in the legally prescribed time, shall be considered as valid claim, but such creditors can not exercise
their voting and other rights attachment to the claims. Creditors with secured claims shall in time and properly
claim their securities within the basic 45 days period since declaration of bankruptcy, otherwise securities lapse.
Proper secured claim shall be lodged in registration form delivered in one deed to bankrupcy trustee, otherwise
securities lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of the certain future
condition or creditors who have a claim against another person other than the bankrupt, on the condition that the
bankrupt´s estate is object of the security of the claim, lodge their claim equally. The claim has to be lodged on
the registration form which has to be filled in properly, otherwise these claims shall not be considered as claims in
bankruptcy and registration form shall be ignored. The creditor must fill in the registration form of his claim
information as follows: his name, surname, address of his domicile or his seat of the creditor and of the bankrupt,
the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from bankruptcy´s genereal estate, total amount of
claim and signature of creditor on regisration form. Creditors with secured claims shall fill in the registration form
with information about secured amount, kind and order of their security right, object to which the security right is
tied and legal cause of it. Each secured claim must be lodged separately. Creditors whose claims are dependent
on fulfillment of certain conditions lodge their claims equally with stating the condition on which a claim is
dependent, in registration form. The total amount of claim shall be divided into principal and interest with the legal
cause of the interest. The claim has to be filed in euros. If the claim is lodged in another currency, amount of the
claim shall be determined by bankruptcy truste according to the reference Exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central bank or National Bank of Slovakia. If the claim is filed in the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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currency which reference Exchange rate is not stated or announced by European Central Bank or National Bank
of Slovakia, the amount of claim shall be determined by bankruptcy truste in accordance with Professional
dilligence. Documents proving information provided in the registration form shall be attached to it. In the case
a nonfinancial claim is lodged, an expert opinion stating the value of such a claim shall be attached to registration
form, otherwise these claims shall not be considered valid and such registration form shall be ignored. A creditor
who has duty to draw up accounts shall provide a statement that the claim lodged with the bankruptcy trustee is
accounted in creditors´ accountancy, the scope in which the claim is accounted or reasons why the claim is not
accounted at all. In the case a creditor does not have a domicile, seat or an address of a branch office in the
Slovak republic, he has to appoint a representative with address or seat in the Slovak republic, otherwie delivery
to such a creditor shall be executed only via publishng in the Commercial Journal. Registration form once
delivered to bankruptcy trustee shall not be corrected or amended. This disclosure relates to foreign creditors
whose seat of office and residence is unknown from the documents provided by the bankrupt.
Registration
forms
restrukturalizacia.aspx.

are

available

on:

https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-

Prešov, 08.10.2019 JUDr. Ľuba Berezňaninová, Bankruptcy Trustee

K091073
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Rusnák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tomášikova 30, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.05.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/525/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/525/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o ponukovom konaní: JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správkyňa v konkurznom konaní na majetok
dlžníka Peter Rusnák, nar. 22.05.1974, v zmysle ust. §§ 167n ods. 1/, 167p ods. 1/ ZKR oznamuje vyhlásenie
prvého ponukového konania na predaj súboru nehnuteľného majetku dlžníka v ponukovom konaní.
Súbor nehnuteľného majetku:
Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, pre obec Hanušovce nad
Topľou, kat. územie Hanušovce nad Topľou:
- na LV č. 825 ako parcela registra "E", parcelné číslo 1819, trvalý trávny porast vo výmere 4 199 m2 ,
spoluvlastnícky podiel 1/2, súpisová hodnota: 88,39 Eur;
a nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, pre obec Medzianky, kat.
územie Medzianky:
- na LV č. 254 ako parcely registra "E"
parcelné číslo 201/1, orná pôda vo výmere 10 835 m2 , spoluvlastnícky podiel 1/16, súpisová hodnota: 108,76
Eur;
parcelné číslo 201/2, orná pôda vo výmere 21 023 m2 , spoluvlastnícky podiel 1/16, súpisová hodnota: 211,02
Eur;
- na LV č. 342 ako parcela registra "E" parcelné číslo 219, orná pôda vo výmere 4 303 m2 , spoluvlastnícky
podiel 1/4, súpisová hodnota: 172,77 Eur;
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku: 580,94 Eur.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nahliadnuť do písomností súvisiacich s ponukovým konaním je možné po dohode so správkyňou, č. tel. 0905 175
636, e-mail: judr.surmova@outlook.sk.
Podmienky ponukového konania:
·
·

·
·
·

·
·

Ponuky na kúpu sa môžu podať v lehote do 10 dní od publikovania 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 – 2OdK/525/2019“.
Záujemca o kúpu súboru nehnuteľného majetku v ponuke uvedie výšku ponúkanej ceny za ponúkaný
súbor nehnuteľného majetku. Zároveň predloží doklad potvrdzujúci zaplatenie celej ponúkanej kúpnej
ceny vopred na účet správcu číslo účtu: SK18 7500 0000 0040 0061 9610, BIC: CEKOSKBX,
s uvedením VS 252519. Záujemca ďalej v ponuke predloží svoje identifikačné údaje – v prípade fyzickej
osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko, v prípade
právnickej osoby obchodné meno, IČO a sídlo.
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Neúspešnému záujemcovi správca vráti zaplatenú ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 7 dní od vyhodnotenia ponúk.
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je výška ponúkanej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 100% súpisovej
hodnoty ponúkaného súboru nehnuteľného majetku. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie veci je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Správca vyhodnotí predložené ponuky do 10 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, úspešnému
záujemcovi predloží návrh kúpnej zmluvy v lehote ďalších 14 dní a na prijatie návrhu zmluvy určí
úspešnému záujemcovi lehotu 7 pracovných dní. V prípade, že úspešný záujemca v určenej lehote 7
pracovných dní návrh kúpnej zmluvy neprijme, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 50 %
ponúknutej kúpnej ceny. Správca je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu s nárokom
úspešného záujemcu na vrátenie zálohy na kúpnu cenu zloženú úspešným záujemcom. Zmluvná pokuta
je príjmom všeobecnej podstaty a zvyšných 50% zloženej zálohy na kúpnu cenu správca vráti úspešnému
záujemcovi.
Podanie ponuky zo strany záujemcu sa považuje za súhlas s podmienkami ponukového konania, vrátane
ustanovení o zmluvnej pokute.
Správne poplatky spojené s prevodom vlastníctva nehnuteľností znáša úspešný záujemca – nadobúdateľ.

V Prešove, dňa 08.10.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K091074
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompa Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 85 / 74, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/160/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/160/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka: Ivan Pompa, nar. 12.02.1974, trvalo bytom Gerlachovská 85/74, 060 01 Malý
Slavkov, v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 2OdK/160/2019 oznamuje v súlade
s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty
na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

- veriteľ Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, so sídlom: Hodžova 11, 010 11 Žilina
a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 11: v celkovej sume 2186,66 €
V Prešove, dňa 08.10.2019

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K091075
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krveľ Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Davidovská 258 / 40, 094 13 Sačurov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/590/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/590/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, značka správcu:
S1870, správca dlžníka: Milan Krveľ, nar. 14.01.1964, trvalo bytom Davidovská 258/40, 094 13 Sačurov,
v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov, pod sp. zn. 2OdK/590/2019 oznamuje v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie
pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:

- veriteľ Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30807484, so sídlom Ul.29. augusta 8 – 10, 813 66 Bratislava
a. pohľadávka zapísaná zo zoznamu pohľadávok pod číslom 10: v celkovej sume 63,50 €
V Prešove, dňa 08.10.2019

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K091076
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gavaľa Vincent
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Ladičkovce 66, 067 11 Vyšné Ladičkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/596/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2OdK/596/2019
Súpis všeobecnej podstaty

PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
por. číslo súpisová
číslo LV
zložka

druh
pozemku

obec

kat. územie

par.
číslo

podiel

výmera dôvod zapísania
m2

1

15

pozemok

zastavané
plochy
nádvoria

a Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

66

1/72

121

2

211

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

137

105/45360 1 642

3

217

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

143

5/2160

4

226

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

152/1 2/144

1 582

5

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

152/ 2 1/27

2 604

6

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

182/ 2 1/27

2 799

7

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

254

1/27

1 996

8

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

278

1/27

2 905

9

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

322

1/27

2 320

10

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

332

1/27

2 215

11

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

399

1/27

2 258

12

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

456

1/27

2 210

13

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

477

1/27

2 270

14

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

516

1/27

1 430

15

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

548

1/27

2 902

16

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

563

1/27

2 633

17

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

602

1/27

2 746

18

227

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

623

1/27

1 117

19

227

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

671

1/27

487

20

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

690

1/27

2 577

21

227

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

749

1/27

2 581

22

227

pozemok

Vyšné

Vyšné

764

1/27

1 822

trvalý

okres

trávny

Humenné

7 275

majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 5,57
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 1,03
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 4,56
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 5,95
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 26,12
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 28,07
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 20,02
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 29,14
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 23,27
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22,22
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22,65
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22,17
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22,77
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 14,34
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 29,11
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 26,41
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 27,54
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 1,44
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,63
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 25,85
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 25,89
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,35
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Obchodný vestník 197/2019
22

227

pozemok

23

227

pozemok

orná pôda

24

227

pozemok

25

227

26

Konkurzy a reštrukturalizácie
Humenné

Deň vydania: 11.10.2019

764

1/27

1 822

Vyšné
Ladičkovce

816

1/27

2 926

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

823

1/27

2 341

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

851

1/27

2 354

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

908

1/27

4 763

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

159

4/144

1 930

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

173

105/45360 4 719

29

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

226

105/45360 5 858

30

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

272

105/45360 4 725

31

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

296

105/45360 2 866

32

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

404

105/45360 3 639

33

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

445

105/45360 3 964

34

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

450

105/45360 3 663

35

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

522

105/45360 3 505

36

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

557

105/45360 4 747

37

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

570

105/45360 3 297

38

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

607

105/45360 6 117

39

244

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

666

105/45360 1 393

40

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

685

105/45360 3 124

41

244

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

712

105/45360 1 914

42

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

743

105/45360 3 795

43

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

810

105/45360 3 836

44

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

837

105/45360 4 018

45

244

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

873

105/45360 3 643

Vyšné

Vyšné

porast

Ladičkovce

Ladičkovce

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

orná pôda

Humenné

pozemok

orná pôda

227

pozemok

27

236

28

trávny

trávny

podľa § 67 ods. 1 2,35
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 29,35
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 23,48
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 23,61
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 47,77
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 14,52
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,96
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 3,67
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,96
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 1,80
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,28
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,48
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,30
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,20
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,98
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,07
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 3,83
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,11
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 1,96
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,15
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,38
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,40
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,52
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,28
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
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46

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

182/ 1 1/72

2 494

47

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

253

1/72

1 145

48

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

279

1/72

1 843

49

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

321

1/72

1 664

50

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

331

1/72

1 879

51

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

398

1/72

1 558

52

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

455

1/72

1 860

53

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

478

1/72

1 758

54

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

515

1/72

2 038

55

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

547

1/72

2 284

56

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

562

1/72

2 569

57

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

601

1/72

1 978

58

249

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

624

1/72

951

59

249

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

672

1/72

1 012

60

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

689

1/72

1 959

61

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

750

1/72

1 482

62

249

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

763

1/72

1 303

63

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

815

1/72

1 393

64

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

822

1/72

1 501

65

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

852

1/72

1 912

66

249

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

909

1/72

3 772

67

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

190

5/2160

1 147

68

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

227

5/2160

4 509

69

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

273

5/2160

4 634

Vyšné

Vyšné

trávny

podľa § 67 ods. 1 9,38
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 4,31
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 6,93
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 6,26
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,07
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 5,86
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,00
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 6,61
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,67
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 8,59
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 9,66
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,44
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,46
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,49
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,37
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 5,57
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,63
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 5,24
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 5,65
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,19
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 14,19
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,72
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,83
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,90
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
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70

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

316

5/2160

5 417

71

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

336

5/2160

4 425

72

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

405

5/2160

3 240

73

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

446

5/2160

4 538

74

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

451

5/2160

4 866

75

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

521

5/2160

4 660

76

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

533

5/2160

4 654

77

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

591

5/2160

5 079

78

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

648

5/2160

4 352

79

255

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

668

5/2160

1 485

80

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

692

5/2160

4 746

81

255

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

699

5/2160

1 125

82

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

744

5/2160

4 748

83

255

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

766

5/2160

3 761

84

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

811

5/2160

4 286

85

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

858

5/2160

4 540

86

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

875

5/2160

4 677

87

255

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

916

5/2160

19 783

88

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

191

1/36

1 534

89

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

242

1/36

2 988

90

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

290

1/36

2 555

91

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

302

1/36

2 704

92

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

342

1/36

2 041

93

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

388

1/36

2 551

Vyšné

Vyšné

trávny

trávny

trávny

podľa § 67 ods. 1 3,40
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,77
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,03
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,84
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 3,05
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,92
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,92
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 3,18
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,73
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,12
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,98
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,09
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,98
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,30
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,69
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,85
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,93
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 12,40
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 11,54
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22,48
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 19,22
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 20,34
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 15,35
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 19,19
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
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94

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

391

1/36

3 895

95

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

444

1/36

2 356

96

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

500

1/36

1 037

97

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

501

1/36

1 276

98

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

553

1/36

3 136

99

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

567

1/36

2 864

100

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

605

1/36

5 109

101

256

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

608

1/36

930

102

256

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

675

1/36

724

103

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

693

1/36

2 071

104

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

728

1/36

2 534

105

256

pozemok

trvalý
porast

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

781

1/36

2 555

106

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

794

1/36

2 452

107

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

857

1/36

2 242

108

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

871

1/36

3 013

109

256

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

905

1/36

5 180

110

326

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

925

1/342

12 950

111

326

pozemok

trvalý
porast

trávny

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

926/ 3 1/342

112

327

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

926/1 120/41040 42 901

113

342

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

929

1/342

19 661

114

343

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

930

1/342

2 399

115

344

pozemok

trvalý
porast

trávny

116

344

pozemok

trvalý
porast

trávny

117

344

pozemok

trvalý
porast

trávny

trávny

trvalý trávnatý

208

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

931/ 2 1/342

4 517

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

932/ 1 1/342

38 945

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

940/ 1 1/342

1 306

Vyšné

Vyšné

podľa § 67 ods. 1 29,30
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 17,72
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 7,80
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 9,60
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 23,59
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 21,54
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 38,43
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,90
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,70
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 15,58
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 19,06
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,47
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 18,44
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 16,86
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 22,66
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 38,97
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 1,32
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,02
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 4,37
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 2,00
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,24
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,46
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 3,96
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
podľa § 67 ods. 1 0,13
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
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118

353

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

933

119

354

pozemok

trvalý
porast

trávny

120

354

pozemok

trvalý
porast

trávny

121

355

122

Deň vydania: 11.10.2019

60/20520 3 784

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

934

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

940/ 2

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

935/2

356

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

936/1

123

361

pozemok

trvalý trávnatý
Vyšné
Humenné
porast
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

940/3

124

443

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

205

125

444

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

208

126

450

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

218

127

450

pozemok

orná pôda

Humenné

Vyšné
Ladičkovce

Vyšné
Ladičkovce

362

podľa § 67 ods. 1 0,39
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
60/20520 3 675
podľa § 67 ods. 1 0,37
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
60/20520 74 070 podľa § 67 ods. 1 7,54
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
120/41040 214 069 podľa § 67 ods. 1 21,78
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
1/342
2 269
podľa § 67 ods. 1 0,23
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
1/342
610
podľa § 67 ods. 1 0,06
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
4/144
396
podľa § 67 ods. 1 2,98
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
5/2160
633
podľa § 67 ods. 1 0,40
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
105/45360 803
podľa § 67 ods. 1 0,50
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu
105/45360 2 584
podľa § 67 ods. 1 1,62
písm. a) ZKR

K091077
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Micajová Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kalinov 5, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/506/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/506/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Martina
Micajová, na. 19.07.1976, trvalo bytom Kalinov 5, 068 01 Medzilaborce (ďalej len ako „Dlžník“), týmto
v zmysle ustanovenia § 167v ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej len ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady
konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa
uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

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

334

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

K091078
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urban Kamil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poprad 0, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/448/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/448/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov, zapísaný v zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu S1870 ako správca dlžníka Kamil Urban,
nar. 21.11.1967, bytom Poprad 058 01 (ďalej len ako „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods.1
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
ako „ZKR“) oznamuje, že dôvodu absencie konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto
ukončuje konkurz Dlžníka. V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku SR konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a §167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov
vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá.

S úctou
Mgr. Ivan Mazanec
správca

K091079
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Buzica 194, 044 73 Buzica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/315/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/315/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 25.06.2019, sp.zn. 32OdK/315/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Marek Horváth, narodený: 14.06.1977, bytom: Buzica 194, 044 73 Buzica. Predmetným uznesením som
bol zároveň ustanovený do funkcie správcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 127/2019 zo
dňa 03.07.2019.
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 02.09.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 1661 ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Správca týmto vyzýva veriteľov vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 02.09.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K091080
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Harčár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/91/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/91/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jozef Urbánek, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, nový správca podstaty dlžníka: Peter
Harčár, nar. 8. 6. 1972, bytom: Budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania a ich zástupcovia majú možnosť nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu
v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. – 12.00 hod a od 13.00 hod. – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do
poradovníka na nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na e-mailovej adrese: jozo.urbanek@gmail.com
alebo telefonicky na čísle tel. 0903 113 095.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K091081
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Harčár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľov 690/16, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.06.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/91/2019 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/91/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jozef Urbánek, nový správca podstaty dlžníka: Peter Harčár, nar. 8. 6. 1972, bytom: Budovateľov 690/16,
045 01 Moldava nad Bodvou v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zák. č. 7/2005 o konkurze
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov týmto oznamuje, že číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť
preddavok na trovy konania o určenie pohľadávky popretej veriteľom je: SK03 8330 0000 0026 0134 3905,
vedený vo Fio banke, a.s. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
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a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000,- eur.
Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok.
JUDr. Jozef Urbánek, správca

K091082
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Miroslav Šoltés
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Paňovce 153, 044 71 Paňovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Urbánek
Sídlo správcu:
Werferova 1, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/112/2017 S733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/112/2017
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

Rozvrh výťažku konkurznej podstaty
V zmysle ust. § 167u 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“) JUDr. Jozef Urbánek, správca podstaty dlžníka: Ing.
Miroslav Šoltés, nar. 6. 9. 1957, bytom: Paňovce 153, 044 71 Paňovce, po speňažení majetku patriaceho do
konkurznej podstaty, zverejňuje rozvrh výťažku. Zámer zostaviť rozvrh výťažku bol správcom zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 165/2019 dňa 27. 8. 2019.
I. Všeobecná časť
Okresný súd Košice I (ďalej len „okresný súd“) uznesením sp. zn. 32OdK/112/2017 zo dňa 27. 11. 2017 vo veci
navrhovateľa-dlžníka: Ing. Miroslav Šoltés, nar. 6. 9. 1957, bytom: Paňovce 153, 044 71 Paňovce na vyhlásenie
konkurzu rozhodol tak, že vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť
uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze. Za správcu konkurznej podstaty
ustanovil JUDr. Jozefa Urbánka, so sídlom kancelárie Werferova 1, 040 11 Košice, zn. správcu S733. Predmetné
uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 230/2018 dňa 4. 12. 2017.
V súlade s ust. § 85 ods. ZKR správca po vyhlásení konkurzu zverejnil v Obchodnom vestníku č. 234/2017 zo
dňa 8. 12. 2017 oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu. Zároveň v predmetnom obchodnom
vestníku oznámil číslo bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok veriteľmi.
Na úvodnom stretnutí správcu a dlžníka, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. 12. 2017, správca zistil majetkové pomery
dlžníka a zároveň poučil dlžníka o jeho povinnostiach v zmysle ZKR ako aj o následkoch nesplnenia týchto
povinností, vrátane trestnoprávnych dôsledkov.
Vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, preskúmania
pomerov dlžníka ako i výpovede dlžníka na úvodnom stretnutí, správca v zmysle § 167j ods. 1 ZKR vyhotovil
súpis majetku všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 30/2018 dňa 12. 2. 2018.
Do súpisu majetku všeobecnej podstaty boli zapísané:
Súpisová zložka majetku č. 1, typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, opis súpisovej zložky majetku:
nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 1027, kat. územie: Jakubovany, obec: Jakubovany, okres Sabinov, a to:
pozemok parc. č. 230/25 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 22 283 m2, veľkosť
spoluvlastníckeho podielu ¼, súpisová hodnota: 3 900,- €.
Súpisová zložka majetku č. 2, typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, opis súpisovej zložky majetku:
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1516, kat. územie: Jakubovany, obec: Jakubovany, okres Sabinov, a to:
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pozemok parc. č. 648/2 vedený v reg. „C“, druh pozemku: ostatné plochy, výmera 796 m2, pozemok parc. č.
657/4 vedený v reg. „C“, druh pozemku: lesné pozemky, výmera 171 229 m2 a pozemok parc. č. 685/2 vedený
v reg. „E“, druh pozemku: lesné pozemky, výmera 160 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu ½, súpisová
hodnota: 28 411,- €.
Súpisová zložka majetku č. 3, typ súpisovej zložky majetku: nehnuteľnosť, opis súpisovej zložky majetku:
nehnuteľnosti zapísané na LV č. 1338, kat. územie: Jakubovany, obec: Jakubovany, okres Sabinov, a to:
pozemok parc. č. 668/1 vedený v reg. „E“, druh pozemku: orná pôda, výmera 9 249 m2, pozemok parc. č. 668/2
vedený v reg. „E“, druh pozemku: trvalé trávne porasty, výmera 15 950 m2 a pozemok parc. č. 669/1 vedený
v reg. „E“, druh pozemku: trvalé trávne porasty, výmera 2 109 m2, veľkosť spoluvlastníckeho podielu ½, súpisová
hodnota: 8 650,- €.
Dňa 19. 5. 2018 zaslal správca upovedomenie o možnosti uplatnenia predkupného práva spoluvlastníkom
nehnuteľnosti zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, pričom žiaden zo spoluvlastníkov
predmetné právo nevyužil.
V Obchodnom vestníku č. 67/2019 zo dňa 4. 4. 2019 správca zverejnil oznámenie o opätovnom stanovení
hodnoty majetku zapísaného v súpise majetku všeobecnej podstaty pod pol. č. 1 a č. 3. Následne v Obchodnom
vestníku č. 68/2019 zo dňa 5. 4. 2019 správca zverejnil oznam o vyhlásení 1. kola ponukového konania na predaj
predmetného majetku, na základe výsledkov ktorého bol tento majetok speňažený za cenu 2 226,- €.
Speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod pol. č. 2 sa uskutočnilo formou dražby, ktorú
vykonala na základe poverenia správcu spoločnosť Dražobník, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice.
Nehnuteľnosť bola vydražená v 3. kole dražby dňa 18. 7. 2019 za sumu 17 300,- €.
Prihlásené a zistené pohľadávky:
V konkurze si prihlásili nezabezpečené pohľadávky 7 veritelia, a to:
·
·
·
·
·
·
·

Doc. Ing. Július Kováč, Košice – výška prihlásenej pohľadávky 6 752,93 €
Mesto Košice – výška prihlásených pohľadávok spolu 250,66 €
Sociálna poisťovňa ústredie, Bratislava – výška prihlásených pohľadávok spolu 2 692,63 €
Dana Svitáčová, Košice – výška prihlásených pohľadávok spolu 28 531,77 €
Ing. Dana Šoltésová, Košice – výška prihlásenej pohľadávky 2 100, €
UniCredit Bank, a.s., Bratislava – výška prihlásenej pohľadávky 1 448,40 €
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava – výška prihlásenej pohľadávky 68,32 €

Správca neeviduje žiaden podnet veriteľov na popretie týchto pohľadávok prihlásených do konkurzného konania.
Vzhľadom k uvedenému ako i k výsledkom preskúmania náležitostí podaných prihlášok správca prihliadol na
všetky prihlášky veriteľov.
V zmysle § 166b ods. 1 písm. a) ZKR za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje
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.
V súlade s citovaným zákonným ustanovením je v konkurznom konaní vylúčené z uspokojenia príslušenstvo
pohľadávok presahujúce 5 % istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok pred rozhodujúcim dňom.
II. Rozvrhová časť
Celková suma výťažku zo všeobecnej podstaty: 19 536,- €
Celková suma nákladov konkurzu: 6 227,72 €
Výsledná suma výťažku určená na uspokojenie veriteľov: 13 308,28 €.
A/ Speňaženie majetku zapísaného do všeobecnej podstaty dlžníka:
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- výťažok zo speňaženia nehnuteľností vo vlastníctve dlžníka zapísaných v súpise všeobecnej podstaty
predstavuje sumu 19 536,- €
B/ Náklady konkurzu:
·
·
·
·
·
·
·

paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie (§ 24b písm. e/ vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 690,- €
poštovné, not. poplatky v sume 34,75 €
odmena správcu z výťažku (§ 20 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z.) v sume 2 333,36 €
znalecký posudok v sume 150,- €
náklady dražby v sume 1 527,34 €
odmena dražobníka v sume 1 453,20 €
súdny poplatok vo výške 0,2 % v sume 39,07 €

Spolu: 6 227,72 €
C/ Výťažok zo speňaženia majetku určený na uspokojenie veriteľov
Suma určená veriteľom úpadcu predstavuje rozdiel celkového výťažku získaného speňažením všeobecnej
podstaty a pohľadávok proti podstate, t.j. 13 308,28 €
Zo získanej sumy výťažku bude uspokojených 7 nezabezpečených veriteľov, ktorí si svoje nezabezpečené
pohľadávky prihlásili v súlade so ZKR. Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku
dotknutý.
V zmysle tohto rozvrhu výťažku budú prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené
v rozsahu 35,767 % .
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Názov veriteľa
Doc. Ing. Július Kováč, Košice
Mesto Košice
Soc. poisťovňa ústr. Bratislava
Dana Svitáčová, Košice
Ing. Dana Šoltésová, Košice
UniCredit Bank, a.s., Bratislava
Všeob. zdrav. poisťovňa, a.s., Bratislava

Prihlásená
suma
6 752,93 €
250,66 €
2 692,63 €
28 531,77 €
2 100,- €
1 448,40 €
68,32 €
41 844,71 €

Uznaná suma
4 939,27 €
250,66 €
2 692,63 €
25 708,83 €
2 100,- €
1 448,40 €
68,32 €
37 208,11 €

Rozsah uspokojenia
1 766,63 €
89,70 €
963,10 €
9 195,30 €
751,10 €
518,10 €
24,35 €
13 308,28 €

JUDr. Jozef Urbánek, správca

K091083
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Oravec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košická 130/36, 044 31 Kostoľany nad Hornádom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Filip Balla
Sídlo správcu:
Kováčska 57, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/272/2019-S1936
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/272/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Filip Balla, správca majetku dlžníka Pavel Oravec, nar.: 22.07.1978, bytom: Košická 130/36, 044 31
Kostoľany nad Hornádom, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/272/2019,
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týmto v súlade s ustanovením § 167v odsek 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“) oznamuje, že konkurzná podstata v
uvedenej veci nepokryje náklady konkurzu. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz končí.

V Košiciach, dňa 07.10. 2019
Mgr. Filip Balla, správca

K091084
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Krištof Ondrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1686 / 17, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.05.1950
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/400/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/400/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Ondrej Krištóf, nar. 01.05.1950, Čučmianska 17, 048 01 Rožňava, konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Košice, sp. zn. 31OdK/400/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, 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, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K091085
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Makuňa Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1675 / 17, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.11.1977
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/339/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/339/2019
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Areko Group,k.s. správca, sídlo kancelárie: Vrátna 28, 040 01 Košice vo veci vyhláseného konkurzu na majetok
dlžníka: Michal Makuňa, nar. 07.11.1977, Komenského 1678/17, 075 01 Trebišov konkurzné konanie vedené na
Okresnom súde Košice I., sp. zn. 31OdK/339/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že sa konkurz končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, 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, sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 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.
JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD., komplementár Areko Group, k.s.

K091086
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Badžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 271/11, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32Odk/376/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/376/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 29.7.2019, sp. zn.: 32Odk/376/2019, bol vyhlásený́ konkurz na
majetok dlžníka: Patrik Badžo, nar. 03.06.1988, bytom Študentská 271/11, 040 01 Košice(ďalej len „dlžník“),
pričom predmetným uznesením zároveň súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu spoločnosť Mgr. Peter Pihorňa,
správca, so sídlom Námestie Osloboditeľov č. 3, 040 01 Košice. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 148/2019 zo dňa 02.08.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 03.08.2019.

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”) 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.

Ako správca majetku dlžníka Patrik Badžo, nar. 03.06.1988, bytom Študentská 271/11, 040 01 Košice po zistení,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že sa
konkurz končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

V Košiciach, dňa 08.10.2019
Mgr. Peter Pihorňa, správca

K091087
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Norbert Grondžák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hemerkova 1315/32, 040 23 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31Odk/336/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/336/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Pihorňa., správca úpadcu: Norbert Grondžák, nar.: 06.06.1973, bytom Hemerkova 1315/32, 04023
Košice, podnikajúci pod obchodným menom Norbert Grondžák, s miestom podnikania Hemerkova 1315/32, 040
23 Košice – Sídlisko KVP v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 31Odk/336/2019 v zmysle
§ 167p a v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov ponúka v I. kole verejného ponukového konania nasledovný súbor majetku

Položka č. 1
Druh súpisnej zložky: motorové vozidlo Ford Focus,
Rok výroby: 2002
Stav motorového vozidla: motorové vozidlo je v nepojazdnom stave, v značne poškodenom stave zasiahnuté
koróziou.

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponúknutú cenu. Bližšie informácie týkajúce sa
ponukového majetku si záujemca môže vyžiadať emailom office@akpihorna.sk

Účastníkom ponukového konania sa stane každý záujemca, ktorý doručí písomnú ponuku na súbor majetku v
lehote do 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu osobne alebo poštou najneskôr v deň určený
v podmienkach ponukového konania, inak sa ponuky nebudú považovať za riadne a včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.

Písomná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu;
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2. označenie predmetu kúpy
3. návrh kúpnej ceny;
4. aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená
kópia, nie staršie ako jeden mesiac), u fyzických osôb fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu;
5. doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na kúpnu cenu;
6. oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia preddavku.

Záujemca o kúpu majetku úpadcu je povinný v zmysle §167p uhradiť preddavok na kúpnu cenu vo výške 100 % z
ponúkanej ceny na účet IBAN: SK63 0900 0000 0051 2493 5863 vedený v Slovenskej sporiteľni a.s. variabilný
symbol 9482018. Preddavok musí byť pripísaný na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie
záväzných ponúk.

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 31Odk/336/2019/ PK/I. - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
V Košiciach, dňa 08.10.2019
Mgr. Peter Pihorňa – správca

K091088
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Horná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žbince 63, 072 16 Žbince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/95/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/95/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová úpadcu: Jana Horná, narodená: 07.03.1981, bytom: Žbince 63,
072 16 Žbince oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Jana Horná, narodená: 07.03.1981, bytom: Žbince
63, 072 16 Žbince, sp. zn. 32Odk/95/2019, v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vypracoval rozvrh výťažku.
Podľa § 167v ods. 1 ZKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Dňa 07.10.2019 správca splnil rozvrh výťažku.
S poukazom na uvedenú skutočnosť a v súlade s citovaným ustanovením ZKR správca dlžníka týmto oznamuje,
že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka sa končí.
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Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca

K091089
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pokutová Kamila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potočná 2681 / 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Kotus
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/364/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/364/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Kotus, správca úpadcu: Kamila Pokutová, narodená: 12.05.1983, bytom: Potočná 2681/10, 052
01 Spišská Nová Ves, týmto v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že
pohľadávka nasledovného veriteľa, ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do zoznamu pohľadávok.

Veriteľ:
Sídlo:

Silverside, a.s.
Plynárenská 7/B, 821 09 Bratislava

Celková suma prihlásených pohľadávok:
Počet uplatnených pohľadávok:
Doručenie prihlášok dňa:
Uplatnenie zabezpečovacích práv:
Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:
Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

5.128,60 EUR
1
04.10.2019
neuplatnené
7
04.10.2019

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K091090
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fond Seed Capital, k.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 653 012
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2019 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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OZNAM O TOM, KDE A KEDY MOŽNO NAHLIADNUŤ DO SPRÁVCOVSKÉHO SPISU
Obchodná spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom – adresou kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01
Košice, IČO: 47 372 176, správca úpadcu: Fond Seed Capital, k.s. v konkurze, so sídlom: Cukrovarská 26, 075
01 Trebišov, IČO: 36 653 012, oznamuje účastníkom konkurzného konania, ich zástupcom, prípadne ďalším
oprávneným osobám, že do správcovského spisu môžu nahliadnuť v bežných pracovných dňoch v úradných
hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., a to na základe písomnej žiadosti zaslanej
poštou na adresu kancelárie správcu formou doporučenej zásielky, eventuálne elektronickou poštou na e-mailovú
adresu správcu: kosice@tetrainsolvency.sk alebo na základe ústnej žiadosti na tel. čísle: +421 55 694 1092.

Za správcu:

Mgr. Štefan Rybovič
komplementár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K091091
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fond Seed Capital, k.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 653 012
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2019 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Oznámenie o zvolaní prvej schôdze veriteľov
Obchodná spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom – adresou kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01
Košice, IČO: 47 372 176, správca úpadcu: Fond Seed Capital, k.s. v konkurze, so sídlom: Cukrovarská 26, 075
01 Trebišov, IČO: 36 653 012, týmto zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať vo štvrtok dňa
05.12.2019 o 14.00 hod. v kancelárii správcu na 1. poschodí obchodného centra LIPA: Kuzmányho 29, 040 01
Košice, s nasledujúcim programom:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

otvorenie schôdze,
správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania,
rozhodovanie o výmene správcu,
voľba veriteľského výboru,
rôzne,
záver.

Prezentácia veriteľov sa začne o 13.45 hod. . Veritelia – fyzické osoby sú povinní pri prezentácii predložiť doklad
totožnosti, veritelia - právnické osoby zasa výpis z obchodného registra, resp. z inej evidencie. Zástupcovia
veriteľov sú povinní predložiť plnomocenstvo, eventuálne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
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Za správcu:
Mgr. Štefan Rybovič
komplementár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K091092
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karpaty Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mariánske námestie 547 / 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1952
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/360/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/360/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr.Erika Šimová, správca majetku dlžníka Mgr.Milan Karpaty, nar. 02.12.1952, bytom: Mariánske námestie
22, 053 04 Spišské Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom: Mgr. Milan Karpaty, s miestom podnikania:
Mariánske námestie 22, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 31303307 s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku
dňu 22.12.2012, v súlade ust. § 167p ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení , ponúka v 3.kole na predaj
majetok úpadcu podliehajúci konkurzu tvoriaci všeobecnú podstatu a to:

1. opis: motorová kosačka
Rok výroby: neznámy
Stav : nefunkčná. Motor a prevodové diely poškodené
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
Súpisová hodnota: 30 EUR
Deň zápisu: 10.09.2019
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu

2. opis: benzínová motorová píla
Rok výroby: neznámy
Stav : nefunkčná
Vlastníctvo úpadcu: 1/1
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Súpisová hodnota: 50 EUR
Deň zápisu: 10.09.2019
Dôvod zapísania majetku: majetok podliehajúci konkurzu

Majetok sa speňažuje ako súbor. Speňažovanie majetku sa uskutoční za nasledovných podmienok :
1.
·

Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku,

·
musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu –meno, priezvisko, , bydlisko, podpis fyzickej osoby,
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho (nych) zástupcu (cov) právnickej osoby,
·

musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách,

·
musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu JUDr.Erika Šimová,
správca, Čajakova 5, 040 01 Košice v zalepenej obálke s označením „ponukové konanie Mgr. Milan Karpaty –NEOTVÁRAŤ“ v lehote v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku,
·
musí obsahovať Doklad o zaplatení zálohy na kúpnu cenu (v poznámke platby uviesť – ponukové konanie
Milan Karpaty a názov kupujúceho),
.
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi a čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so
všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
.
v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
.

číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky

2. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100% z ponúkanej kúpnej
ceny. Záloha bude pripísaná v prospech bankového účtu konkurzu č. SK15 0900 0000 0001 0124 3386
najneskôr do 12:00 hod dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie ponúk. 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
z dôvodov na strane záujemcu, uhradená záloha prepadne v prospech všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným
neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
Hnuteľné veci sa predávajú v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za ich
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 10 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy prevziať hnuteľné veci
a na vlastné náklady zabezpečiť odvoz hnuteľných vecí z miesta jeho uskladnenia. Podrobnosti o predávanom
majetku úpadcu môžu záujemcovia získať po dohode so správcom. Záujemca svoj záujem predloží správcovi
emailom na adresu: simova@aksimova.sk.
3. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 3 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu.
4. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa otvárania obálok správca uzatvorí s úspešným záujemcom
kúpnu zmluvu.
5. 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, rozhodne žreb
správcu.
6. Správca je oprávnený ponuku odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. 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.
JUDr.Erika Šimová, správca

K091093
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Klein Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Spišská Nová Ves 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/414/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/414/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka : Ivan Klein, nar. 18.09.1968, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská
Nová Ves, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 7 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K091094
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fond Seed Capital, k.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cukrovarská 26, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 653 012
Obchodné meno správcu:
TETRA INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
Kuzmányho 29, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/10/2019 S1661
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/10/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie
Obchodná spoločnosť TETRA INSOLVENCY, k. s., so sídlom – adresou kancelárie: Kuzmányho 29, 040 01
Košice, IČO: 47 372 176, správca úpadcu: Fond Seed Capital, k.s. v konkurze, so sídlom: Cukrovarská 26, 075
01 Trebišov, IČO: 36 653 012, týmto oznamuje veriteľom, že kauciu za účelom popretia pohľadávky je možné
zložiť na účet správcu č.: 2922899082/1100, vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK16 1100 0000 0029 2289 9082,
BIC (SWIFT): TATRSKBX.

Za správcu:
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Mgr. Štefan Rybovič
komplementár
TETRA INSOLVENCY, k.s.

K091095
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
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/294/2019 zo dňa 13.06.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 119/2019 zo dňa 21.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ľudovít
Híreš, narodený: 31.12.1973, bytom: Odborárska 266/6, 040 01 Košice. 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

K091096
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/478/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/478/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca JUDr. Ivan Hric, so sídlom: Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves, značka správcu S 1886 ako
správca dlžníka: Dušan Fedák, narodený: 15.01.1982, bytom: Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce v konkurznom
konaní vedenom na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 31OdK/478/2019 oznamuje, že účastníci konkurzného
konania môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na vyššie uvedenej adrese v
pracovných dňoch počas úradných hodín od 09:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:30 hod. do 16:30 hod. Žiadosť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t.č.:
+421 918 931 021 alebo elektronicky na emailovej adrese: spravca@advokathric.eu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 08.10.2019
JUDr. Ivan Hric, správca

K091097
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Fedák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.01.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/478/2019 S 1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31Odk/478/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 03.10.2019, sp.zn. 31OdK/478/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Dušan Fedák, narodený: 15.01.1982, bytom: Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce. Predmetným uznesením
som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku.
V súlade s § 32 odsek 7 písmeno b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak 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 súlade s § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „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 súlade s § 32 odsek 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov: „Na účel zloženia preddavkov podľa odsekov 7 a 11 správca najneskôr do uplynutia základnej
prihlasovacej lehoty zverejní v Obchodnom vestníku číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, na
ktorý možno zložiť preddavok. Preddavok podľa odseku 7 možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložený samostatný preddavok. Z preddavkov podľa odsekov 7 a 11 sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia
súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti
zložiteľovi.“
Týmto oznamujem číslo účtu, na ktoré sa skladá kaucia za každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená
samostatnou prihláškou, číslo účtu v tvare IBAN: SK42 8330 0000 0021 0146 4567, vedený v peňažnom ústave
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky ako variabilný symbol uvedie zložiteľ kaucie číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok.
V Spišskej Novej Vsi dňa 08.10.2019
JUDr. Ivan Hric, správca
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K091098
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fencíková Viera
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Československej armády 1172/25 25, 040 01 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1945
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erika Šimová
Sídlo správcu:
Čajákova 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/408/2019 S1329
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/408/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka : Viera Fencíková, nar. 06.05.1945, Československej armády 1172/25,
040 01 Košice, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
Podľa § 166i ods. 2 ZoKR iné šetrenia správca vykoná na podnet veriteľa, ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto
šetrení. Takéto šetrenia uskutoční správca na náklady veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v
konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
Vyzývam týmto veriteľov, aby svoje podnety na šetrenie majetku dlžníka predložili správcovi do 7 dní odo dňa
zverejnenia tohto oznamu.
JUDr.Erika Šimová, správca

K091099
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Bérešová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leningradská 3502/3, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/31OdK/432/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK432/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca dlžnika Anny Berešovej oznamuje, že majetok dlžničky ktorý zistil je spoluvlastnícky podiel vo výške
3/2034 v pomere k celku na nehnuteľnosti vedenej na LV č. 645 v k.ú. Krásnovce, a to parcela CKN č. 420/7
o výmere 42219 m2, druh trvalý trávnatý porast.
Vzhľadom na nepatrnú hodnotu majetku dlžničky som uvedený spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti
nezapísala do súpisu majetku a nebude predmetom speňažovania, keďže by nepostačoval ani na úhradu
pohľadávok proti podstate.
V Košiciach dňa 08.10.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K091100
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Leskovská Larysa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1973
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/189/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/189/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Larysa Leskovská v konkurze, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 9. 7. 1973 v zast. správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE– KONKURSVERWALTER MANIK k. s., Národná tr. 4, 040 01 Košice, GSM:
0905 732 444, email: rudomanik@gmail.com

Oznámenie o dražbe nehnuteľností

Dátum, miesto a čas otvorenia dražby: 14. 11. 2019 o 11.00 hod. na Notárskom úrade JUDr. Martiny Mižíkovej,
Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice

Dražobník: Larysa Leskovská v konkurze, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 9. 7. 1973 v zast. správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - KONKURSVERWALTER MANIK k. s.

Označenie dražby: prvá dražba

Licitátor: JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA, Masarykova 2, 040 01 Košice

Navrhovateľ: Larysa Leskovská v konkurze, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 9. 7. 1973 v zast. správca
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE – KONKURSVERWALTER MANIK k. s., GSM: 0905 732 444, email:
rudomanik@gmail.com

Označenie predmetu dražby a práv i záväzkov na ňom viaznúcich: nehnuteľný majetek zverejnený v Obchodnom
vestníku č. 168/2019 zo dňa 2. 9. 2019 tvoriaci nasledovnú oddelenú podstatu:
nehnuteľnosti zapísané na katastrálnom odbore Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi obec Smižany v k. ú.
Smižany zapísané na LV č. 3139 ako byt č. 10 na 3. poschodí bytového domu so s. č. 1325 na ulici Za kaštieľom
číslo 3 v Smižanoch vrátane spoluvlastníckeho podielu 171/10000 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach bytového domu i na parcele registra „C“ č. 1043/5 zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 519 m2 v
cene podľa znaleckého posudku Ing. Leoša Kopeckého, Levočská 20, 052 01 Spišská Nová Ves č. 170/2019 z 2.
10. 2019 á 71 000,- € po zaokrúhlení v oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa SR – Daňový úrad Košice
ČASŤ B. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY:
Larysa Leskovská rod. Dušenko v konkurze, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 9. 7. 1973 a Štefan
Leskovský, Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany, nar. 13. 12. 1968
Poznámka:
Exekútorský úrad Košice - JUDr. Peter Molnár - EX 0037/14 - upovedomenie o začatí exekúcie v prospech IMBIZ
s.r.o., Mlynská 39 , Spišská Nová Ves na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel na spoločných častiach,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - P 328/2014 zo dňa 9.4.2014 - 208/2014
Exekútorský úrad Prievidza - JUDr. René Matuška - EX 1224/14 - upovedomenie o začatí exekúcie zriadením
exekučného záložného práva v prospech Slovenská republika, zastúpená Slovenskou obchodnou inšpekciou,
Ústredným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie , Prievozska 32,p.p.29, 827 99 Bratislva na nehn.: byt
č. 10/3, orient.č.3, podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - P 596/2014 zo dňa
9.7.2014 - 422/2014
Exekútorský úrad Partizánske - JUDr.Jozef Matejov - EX 45/14 - upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
zriadením exekučného záložného práva v prospech Močary Peter, Hollého 306, 956 31 Krušovce na nehn.: byt
č.10/3, orient.č. 3, podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - P 1052/2014 zo dňa
29.12.2014 - 846/2014
Exekútorský úrad Martin - Mgr.Milan Somík - EX 12543/2014 - upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie
predajom nehnuteľností v prospech Gema, s.r.o.r, Kollárova 58, Martin na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel na
spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - P 376/2015 zo dňa 21.05.2015 - 308/2015 Titul
nadobudnutia: Kúpna zmluva V – 919/2013 z 1. 7. 11. 2013 – 417/2013
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech SZRB, štátny peňažný ústav Bratislava na bytovy dom s.č. 1325 na parcele 1043/5 pre
byty: 1, 5, 7, 14, 16, 18, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 62, 63, . - 257/2005;
Záložné právo k bytom zo zákona v prospech ostatných vlastníkov bytov v dome - 257/05
15 Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava, podľa zmluvy č.
Z 877813-13 zo dňa 08.03.2013 na nehn.: byt č. 10/3, vchod č. 3, podiel na spol.častiach, zariadeniach a
pozemku v 171/10 000 - V 470/2013 zo dňa 31.5.2013 - 352/2013
15 Exekútorský úrad Bratislava - Mgr. Petr Krušina - EX 783/2013-27 - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva v prospech ALPINE PRO STORES,s.r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava na
nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - Z 3701/2013
zo dňa 11.12.2013 - 774/2013
15 Exekútorský úrad Bratislava 1,Lazaretská 4,súdny exek.Mgr.Peter Krušina-Exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech ALPINE PRO STORES,s.r.o.,Galvaniho
7/D,Bratislava,IČO: 36325716,zast.TÖGEL SIKORA & TL,s.r.o.,Miletičova 1,821 08 Bratislava 2,IČO: 36799254
na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, v bytovom dome s.č.1325 na parc.č.1043/5, podiel na spoločných častiach,
zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - č.EX 134/2014-27 zo dňa 12.5.2014, Z 1508/2014 zo dňa 14.5.2014281/2014, 15 Daňový úrad Košice - č.9800504/5/1929890/2014/Fai - vykonateľné rozhodnutie o zriadení
záložného práva k nehnuteľnostiam na zabezpečenie daňového nedoplatku a na zabezpečenie istej daňovej
pohľadávky, ktorá vznikne v budúcnosti so zákazom nakladania bez súhlasu správcu dane na nehn.: byt č. 10/3,
podiel na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - Z 1868/2014 zo dňa 16.6.2014 - 374/2014
právoplatnosť nadobudlo : 19.06.2014 - R 582/2014 zo dňa 27.6.2014 - 403/2014
15 Exekútorský úrad Prievidza, Mariánska 35, súdny exekútor JUDr. René Matuška - EX 1224/14 - exekučný
príkaz na zriadenie exekučného záložného práva v prospech : Slovenská republika, zastúpená Slovenskou
obchodnou inšpekciou, Ústredným inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie v Bratislave, Prievozská 32,
p.p.29, 827 99 Bratislava na nehn.: byt č. 10/3, orient.č.3, podiel 171/10000 na spoločných častiach,
spol.zariadeniach a pozemku. Z 2609/2014 zo dňa 6.8.2014 - 509/2014;
15 Exekútorský úrad Bratislava 1, Lazaretská 4, súdny exekútor Mgr. Petr Krušina - EX 663/2014-18 - exekučný
príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech : PICCOLLO spol. s.r.o., Na
Podkovce 10, Praha 4, na nehn.: byt č. 10/3, orient.č.3, podiel 171/10000 na spoločných častiach,
spol.zariadeniach a pozemku. Z 2869/2014 zo dňa 5.9.2014 - 560/2014;
15 Exekútorský úrad Partizánske - JUDr.Jozef Matejov - EX 45/14 - exekučný príkaz na zriadenie exekučného
záložného práva v prospech Močary Peter, Hollého 306, 956 31 Krušovce na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel
na spoločných častiach, zariadeniach a pozemku v 171/10 000 - Z 3997/2014 zo dňa 29.12.2014 - 847/2014
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15 Exekútorský úrad Spišská Nová Ves - JUDr. Boris Gerberi - EX 638/2014-12 - exekučný príkaz na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva v prospech SR-Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica,
Záhradnícka 10, 812 29 Bratislava na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel na spoločných častiach, zariadeniach a
pozemku v 171/10 000 - Z 540/2015 zo dňa 17.02.2015 - 108/2015
15 Daňový úrad Košice, Rozvojová 2, 041 90 Košice - vykonateľné rozhodnutie o zriadení záložného práva
č.101656807/2017 zo dňa 28.7.2017 na nehn.: byt č.10/3, podiel 171/10000 na spol.častiach, spol.zariadeniach a
pozemku s obmedzujúcim zákazom nakladať s nehnuteľnosťou bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane.
Vykonateľné dňa 8.8.2017. Z 2490/2017 zo dňa 14.8.2017 - 695/2017; Nadobudnutie právoplatnosti dňa :
23.08.2017 - R 1043/2017 - 780/2017
15 Exekútorský úrad Bratislava - Mgr. Ján Mikita - EX 104/17 - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením
exekučného záložného práva v prospech UniCredit Leasing Slovakia,a.s., Šancová 1/A, 814 99 Bratislava v zast.
Nosko&Patrners s.r.o., Zámocka 14, 811 01 Bratislava na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel na spoločných
častiach, spoločných zariadeniach a pozemku v 171/10000 - Z 2687/2017 zo dňa 11.09.2017 - 779/2017
15 Exekútorský úrad Bratislava - JUDr. Kamil Líška - EX 2261/2017-26 - exekučný príkaz na vykonanie exekúcie
zriadením exekučného záložného práva v prospech Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., Mýtna 48, 810 00 Bratislava
na nehn.: byt č.10/3, orient.č. 3, podiel na spoločných častiach

Dražbu vykoná správca

Opis práv: predmet dražby sa speňažuje primerane v súlade s §§ 167 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z.

Opis stavu predmetu dražby: bytová jednotka prešla čiastočnou rekonštrukciou ( podlahy, murované jadro s
vybavením, okenné výplne aj vstupné dvere, kuchyňa so zariadením, vstavané skrine )

Poznámky na LV: uvedené v časti B listu vlastníctva
Titul nadobudnutia: Kúpna zmluva V – 919/2013 z 1. 7. 11. 2013 – 417/2013

Termín a miesto obhliadky: 24. 10. 2019 o 18.00 hod. Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany a 31. 10. 2019 o 18.00
hod. Za kaštieľom 3, 053 11 Smižany

Cena najnižšieho podania a minimálneho prihodenia, úhrada ceny dosiahnutej vydražením: najnižšie podanie á
71 000,- € a minimálne prihodenie á 500,- €, vydražiteľ musí cenu dosiahnutú vydražením uhradiť do 15 dní od
skončenia dražby na účet č. 2621723120/1100

Osvedčujúci notár: JUDr. Martina Mižíková, Nám. osloboditeľov 20, 040 01 Košice

Nadobudnutie vlastníckeho práva: vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením
príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením v stanovenej lehote
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Podmienky odovzdania predmetu dražby: po nadobudnutí vlastníckeho práva odovzdá dražobník predmet dražby
v stave ako bol vydražený

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

V Košiciach, dňa 7. 10. 2019
JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K091101
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bednárzová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 181/6, 070 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32K/7/2016 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/7/2016
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
súpisová zložka č.7
Popis súpisovej zložky :
·

iná majetková hodnota : zrážky zo mzdy úpadcu za obdobie júl - september 2019
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súpisová hodnota spolu: 332,92 Eur
dôvod zaradenia : časť mzdy, ktorá podlieha v zmysle §67 ZKR konkurzu

mesiac,
rok
júl
2019
august
2019
september 2019

deň zaradenia
12.07.2019
13.08.2019
13.09.2019

suma
167,59
79,75
85,58

eur
eur
eur
eur

JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K091102
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Bárdi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železiarenská 477/28, 040 15 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.10.1979
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:
31OdK/363/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu
pohľadávok
Dátum zápisu : 04.10.2019
Veriteľ : Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO : 31 575 951
Poradové číslo : 4
Poradie : Iná
Prihlásená suma : 1.011,65 €
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Ing. Peter Duhoň, správca

K091103
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Mikula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1969
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31K/6/2016 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/6/2016
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, správca
úpadcu Juraj Mikula, narodený: 08.02.1969, trvale bytom: Helmecká 29/7, 076 16 Zemplínsky Klečenov,
týmto oznamuje všetkým účastníkom konania, že na základe záväzného pokynu príslušného orgánu Okresný súd
Košice I sa z oddelenej podstaty vylučuje hnuteľná vec, osobný automobil Škoda Fabia, ktorá bola zverejnená
v Obchodnom vestníku č. 117/16 dňa 17.06.2016 pod súpisným číslom 7.
V Košiciach, dňa 08.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091104
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Kozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3/1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2019 S 859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/95/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9OdK/95/2019 zo dňa 23. septembra 2019 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Martina Kozáková, nar. 25. júla 1985, bytom Námestie SNP 3/1, 052 01 Spišská Nová
Ves (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke OV č. 187/2019 dňa
27. septembra 2019.
V zmysle ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasujem I. kolo verejného
ponukového konania, za účelom speňaženia nasledovného majetku dlžníka zapísaného do súpisu majetku
všeobecnej podstaty.
nehnuteľnosť
POZEMOK
POZEMOK
POZEMOK
POZEMOK

katastrálne
štát
územie
Spišská Nová
SR
Ves
Spišská Nová
SR
Ves
Spišská Nová
SR
Ves
Spišská Nová
SR
Ves

obec
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves
Spišská
Nová Ves

číslo
LV

druh
pozemku

10849 orná pôda

parcelné
číslo

výmera v parcela
m2
registra

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota v €

53695

11766

E

1/126

490

629

E

1/126

27

1024

E

1/126

45

95

E

1/126

5

trvalý trávny
52633/1
porast
trvalý trávny
10849
52633/2
porast
trvalý trávny
10849
52633/102
porast
10849
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Lehota a predkladanie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku.
Spôsob predkladania ponuky:
Doručenie písomnej ponuky záujemcu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie
správcu v lehote podľa tohto oznámenia.
V ponuke záujemca – buď právnická alebo fyzická osoba, je povinný k písomnej ponuke priložiť tieto doklady:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obchodné meno (názov) spoločnosti, resp. meno a priezvisko fyzickej osoby,
adresa spoločnosti prípadne miesto podnikania, resp. bydlisko fyzickej osoby,
IČO, (DIČ), IČ DPH pokiaľ boli pridelené, pri fyzickej osobe jej dátum narodenia,
údaje o bankovom spojení – číslo účtu v tvare IBAN,
telefonické alebo e-mailové spojenie,
kópia výpisu z obchodného registra, resp. zo živnostenského registra nie staršia ako 90 dní.

Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno
a priezvisko záujemcu – pri fyzickej osobe alebo obchodné meno (názov) záujemcu pri právnickej osobe.
V prípade, že záloha nie zložená na celú ponúknutú sumu, na ponuku sa neprihliada. Neúspešným uchádzačom
sa záloha vráti na bankový účet, ktorý uvedú v zaslanej ponuke. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna
cena.
Číslo bankového účtu: SK24 1100 0000 0026 2681 4101vedený v peňažnom ústave Tatra banka, a. s..
Vo verejnom ponukovom konaní uspeje ten záujemca, ktorý v ponukovom konaní ponúkne v písomnej podobe
najvyššiu kúpnu cenu za ponúkaný hnuteľný majetok dlžníka. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
JUDr. Milan Okajček, správca

K091105
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Kozáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3/1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.7.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milan Okajček
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/95/2019 S 859
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/95/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 9OdK/95/2019 zo dňa 23. septembra 2019 som bol ustanovený za
správcu majetku dlžníka: Martina Kozáková, nar. 25. júla 1985, bytom Námestie SNP 3/1, 052 01 Spišská Nová
Ves (ďalej len „uznesenie“). Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR, v čiastke OV č. 187/2019 dňa
27. septembra 2019.
Týmto v súlade s § 167 j v spojení s § 76 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) dopĺňam súpis majetku konkurznej
podstaty o nasledovné súpisové zložky majetku:
nehnuteľnosť
POZEMOK
POZEMOK
POZEMOK

katastrálne
číslo
parcelné
štát obec
druh pozemku
územie
LV
číslo
Spišská Nová
Spišská Nová
SR
10849 orná pôda
53695
Ves
Ves
Spišská Nová
Spišská Nová
trvalý trávny
SR
10849
52633/1
Ves
Ves
porast
Spišská Nová
Spišská Nová
trvalý trávny
SR
10849
52633/2

výmera v parcela
m2
registra

spoluvlastnícky
podiel

súpisová
hodnota v €

11766

E

1/126

490

629

E

1/126

27

1024

E

1/126

45
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Deň zaradenia do súpisu: 8. októbra 2019
Sporný zápis: Poznámka v prospech tretej osoby: V Košiciach, dňa 8. októbra 2019
JUDr. Milan Okajček, správca

K091106
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Patrik Čirip
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gudernova 289/1, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1993
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
so sídlom príslušnej kancelárie: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/406/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 44 088 833,
príslušná kancelária Južná trieda 48, 040 01 Košice ako správca dlžníka Patrik Čirip, nar. 05.12.1993, trvale
bytom Gudernova 289/1, 040 11 Košice týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka sa zrušuje z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka zrušuje.

K091107
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kanaloš Martin
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhoroď 10, 072 64 Podhoroď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.01.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/448/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/448/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Por. č. 1: Súp. zložka majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Číslo účtu: SK6109000000005071757783
Mena: EUR
Zostatok na účte: 62,25
Označenie banky: Slovenská sporiteľňa, a.s. , Tomášikova 48, Bratislava
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota: 62,25 EUR

Por. č. 2: Súp. zložka majetku: hnuteľná vec
Nákladné vozidlo, zn. CHRYSLER GRAND VOYAGER
kategória N1
ŠPZ: SO722BA
VIN: 1C8GYN4713Y554759
súpisová hodnota: 700,00 EUR
miesto, kde sa vec nachádza: Podhoroď 10

Por. č. 3: Súp. zložka majetku: hnuteľná vec
osobné vozidlo, zn. VOLKSVAGEN PASSAT
Kategória: M1
ŠPZ: SO525AZ
VIN: WVWZZZ3CZ9E111812
Súpisová hodnota: 1.800,00 EUR
miesto, kde sa vec nachádza: Podhoroď 10

Por.č.4: Iná majetková hodnota
obchodný podiel Dlžníka v obchodnej spoločnosti M. K. Trade s.r.o., so sídlom: 072 64 Podhoroď 10, IČO 47
625 350, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro, vo vložke č. 35012/V,
o veľkosti 100 % základného imania, súpisová hodnota 5.000,00 EUR.

Mgr. Ľubica Gregušková, správca

K091108
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Harničár Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Hornádom 881 / 10, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Stanislav Praskai
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Vrátna 28, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/472/2019 S1879
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/472/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Stanislav Praskai, správca dlžníka Andrej Harničár, narodený 07.06.1986, bytom : Za Hornádom 881/10, 052
01 Spišská Nová Ves, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na speňaženie inej majetkovej hodnoty,
ktorá bola zapísaná do súpisu všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1. zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 193/2019 dňa 07.10.2019, a to:
č.
Popis
Register
Súpisová
Deň
zapísania Dôvod zapísania majetku Podiel
súpis.
hodnota v EUR majetku do podstaty do súpisu
úpadcu
zložky
1.
Obchodný
podiel OR OSKE 1, oddiel: Sro, 500,02.10.2019
Majetok patriaci dlžníkovi ku 1/1
v TINUX s.r.o. ,
vložka číslo: 40863/V
dňu vyhlásenia konkurzu
IČO:50180207

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 Harničár – 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 SK97 8360 5207 0042 0657 5406, ktorý je vedený v mBank S.A., pobočka zahraničnej
banky, 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.
Mgr. Stanislav Praskai, správca

K091109
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Goronová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Mostom 241/42, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/408/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/408/2019
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. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Magdaléna Goronová, narodená: 28.12.1959, bytom: Za mostom
241/42, 076 17 Nižný Žipov, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 31OdK/408/2019
týmto podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu, sa konkurz končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka zrušuje.
JUDr. Ján Bodnár, správca

K091110
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fabianová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 954 / 1, 049 25 Dobšiná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.01.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Bodnár
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/17/2019 S1714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/17/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Ján Bodnár, správca majetku úpadcu Monika Fabianová, narodená: 01.01.1979, bytom: Budovateľská
954/1, 049 25 Dobšiná, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 26OdK/17/2019 podľa
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že pohľadávka veriteľa:
·

Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, so sídlom: Záhradnícka 10, 81366 Bratislava, IČO: 00
215 759, v sume 1033,00 EUR

ktorá bola u správcu prihlásená po uplynutí základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok.

K091111
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/218/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/218/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vo vyššie uvedenej veci oznamujem, že nakoľko nižšie uvedené hnuteľné veci zapísané do súpisu majetku
všeobecnej podstaty sa nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestali podliehať konkurzu (§167p
ods. 2 ZKR ) dňa 24.9.2019
Súpisová zložka č. 2
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, VIN: TMBEFF613V7481802, variant: EFF613, zdvihový objem valcov:
1289,0 cm3, najväčší výkon motora: 50,00 kw, druh paliva BA 95, prevodovka MT/5, Druh: Sedan, farba Modrá,
dátum prvej evidencie vozidla: 1.1.1997, v SR 23.12.2005, stav vozidla: nepojazdná, na náhradné diely
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová hodnota 100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 20.06.2019
Informácia
Vyššie uvedný majetok prestal podliehať konkurzu dňa 24.9.2019, nakoľko sa sa ho nepodarilo speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní

Súpisová zložka č. 3
Osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO, VIN: ZAR93200000053734, obchodný názov: 165 2.0 TS, zdvihový
objem valcov: 1970 cm3, najväčší výkon motora: 114,00 kw, druh paliva BA 95, prevodovka MT/5, Druh: Sedan,
farba: šedá metalíza, dátum prvej evidencie vozidla: 1.1.1998, v SR 29.12.1998, stav vozidla: nepojazdná, na
náhradné diely
Súpisová hodnota 100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 20.06.2019
Informácia
Vyššie uvedný majetok prestal podliehať konkurzu dňa 24.9.2019, nakoľko sa sa ho nepodarilo speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní

Správca JUDr. Michael Medviď

K091112
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobrota Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hradná 97 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/218/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/218/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko som zistil, že konkurzná podstata
nepokryje ani náklady konkurzu.

Odôvodnenie:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Konkurz bol vyhlásený uznesením zverejneným v obchodnom vestníku č. 94/2019, dňa 17.05.2019.
Po vyhlásení konkurzu som zverejnil v obchodnom vestníku oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
a oznámil číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok. O vyhlásení konkurzu som individuálne informával
veriteľov fyzické osoby a jedného zahraničného veriteľa, zo zoznamu veriteľov.

Zoznam pohľadávok
V základnej lehote na prihlasovanie pohľadávok doručili do konkurzu prihlášky pohľadávok nasledovní veritelia:
Všeobecná zdravotná poisťovňa
Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave

v celkovej sume 596,14 Eur
v celkovej sume 66,19 Eur

Slovenská konsolidačná, a.s.

v celkovej sume 315,95 Eur

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

v celkovej sume 388.232,92 Eur

Základná prihlasovacia lehota uplynula dňa 2.7.2019.
V dodatočnej lehote prihlásili pohľadávky nasledovní veritelia:
Řempo Vega, sro

v celkovej sume 2.689,27 Eur

Všetky pohľadávky veriteľov boli zapísané do zoznamu, incidenčné spory neboli.

Súpis majetku

Do súpisu majetku som zapísal nasledovné súpisové zložky 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 1.6.2019
Speňažená dňa 12.7.2019, spôsob speňaženia: Výzva na úhradu
Výťažok zo speňaženia 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

364

Obchodný vestník 197/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 11.10.2019

Súpisová zložka č. 2
Osobné motorové vozidlo Škoda Felícia, VIN: TMBEFF613V7481802, variant: EFF613, zdvihový objem valcov:
1289,0 cm3, najväčší výkon motora: 50,00 kw, druh paliva BA 95, prevodovka MT/5, Druh: Sedan, farba Modrá,
dátum prvej evidencie vozidla: 1.1.1997, v SR 23.12.2005, stav vozidla: nepojazdná, na náhradné diely
Súpisová hodnota 100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 20.06.2019
Informácia
Vyššie uvedný majetok prestal podliehať konkurzu dňa 24.9.2019, nakoľko sa sa ho nepodarilo speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní

Súpisová zložka č. 3
Osobné motorové vozidlo ALFA ROMEO, VIN: ZAR93200000053734, obchodný názov: 165 2.0 TS, zdvihový
objem valcov: 1970 cm3, najväčší výkon motora: 114,00 kw, druh paliva BA 95, prevodovka MT/5, Druh: Sedan,
farba: šedá metalíza, dátum prvej evidencie vozidla: 1.1.1998, v SR 29.12.1998, stav vozidla: nepojazdná, na
náhradné diely
Súpisová hodnota 100,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 20.06.2019
Informácia
Vyššie uvedný majetok prestal podliehať konkurzu dňa 24.9.2019, nakoľko sa sa ho nepodarilo speňažiť ani
v treťom ponukovom konaní

Súpisová zložka č. 4
Spoluvlastnícky podiel úpadcu o veľkosti 1706/452160 na parcele registra „E“ evidovanej na katastrálnej mape
určeného operátu parcelného čísla 6514/92, o výmere 458849, druh: lesný pozemok, zapísanej na LV č. 1873
v k.ú. Plešivec, Obec: Plešivec, Okres: Rožňava,
Súpisová hodnota 200,- Eur
Dôvod zapísania majetku do súpisu: Majetok patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania do súpisu: 20.06.2019
Výťažok zo speňaženia 190,- Eur
Spôsob speňaženia: Prvé kolo ponukového konania
Dátum speňaženia 14.8.2019

Spolu som dosiahol výťažok zo speňaženia podstaty 690,- Eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Náklady konkurzu boli spolu vo výške 692,62 Eur a pozostávajú z paušálnej odmeny správcu 500,- Eur, paušálnej
odmeny za vedenie kancelárie v mesiacoch máj až september 2019 vo výške 150,- Eur(30,- Eur x5 mesiacov),
poplatku za prevod nehnuteľností v katastri 33,- Eur, nákladov na osvedčenie pravosti podpisu prevodcu na
kúpnej zmluvnej 2,87 Eur(súp. zlož. Č. 4) a poštovného 6,75 Eur.

Šetrenia majetku:
V zozname majetku dlžníka úpadca uviedol, že je vlastníkom spoluvlastníckeho podielu v k.ú. Plešivec o hodnote
150,- Eur (súp. zlož. Č4) a vlastníkom motorových vozidiel alfa romeo (súp. zlož. Č. 3) a Škoda felícia (súp. zlož.
Č. 2). V zozname majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch dlžník neuviedol žiadny
majetok. Dlžníka som vypočul na úvodnom stretnutí, ale ani z jeho výsluchu som nezistil iný majetok, ktorý by
prevyšoval majetok o ktorom sa zmienil v zozname. Lustráciou v katastri nehnuteľností cez celé územie SR som
nezistil ešte ďalší majetok, okrem majetku uvedeného v zozname majetku. Na moju žiadosť o súčinnosť ORPZ
v RV, oddelenie dokladov odpísali, že úpadca je držiteľom zbrojného preukazu a má evidované zbrane ČZ 83,
ktorú však evidujú ako odcudzenú 28.8.1998 a ZKK 601, ktorú má úpadca iba v držbe, nie je jej vlastníkom.

Záver
Nakoľko konkurzná podstata nepokryla ani náklady konkurzu, iný majetok vo vlastníctve úpadcu som nezistil,
oznámil som v obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.

Správca JUDr. Michael Medviď

K091113
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dzurko Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. Mája 636/48, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.02.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/260/2019 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/260/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Vladimír Dzurko, nar. 23.02.1982, trvale bytom 1. mája 636/48, 072 22
Strážske oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu (IBAN), na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu (IBAN):
banky
SWIFT:

SK72 8330 0000 0027 0170 4392 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
FIOZSKBAXXX

Výška preddavku:
2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
2% zo sumy v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €

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

Správa pre prijímateľa: 30OdK/260/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa,
pohľadávka ktorého má byť popretá.
Poučenie:
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.
Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie
špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K091114
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kompuš František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medzevská 501 / 53, 044 23 Jasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/434/2019 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/434/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka František Kompuš, nar. 07.07.1961, trvale bytom Medzevská 501, 044
23 Jasov oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu (IBAN), na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:

SK72 8330 0000 0027 0170 4392 vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
FIOZSKBAXXX

Výška preddavku:
2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
2% zo sumy v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €
Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa: 31OdK/434/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa,
pohľadávka ktorého má byť popretá.
Poučenie:
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
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pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie
špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca

K091115
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chovancová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrog 86, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Róbert Marcinčo
Sídlo správcu:
Južná trieda 48, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/460/2019 S1951
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/460/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Róbert Marcinčo, správca dlžníka Andrea Chovancová, nar. 07.02.1975, trvale bytom Bodrog 86, 076 35
Svätá Mária oznamuje v súlade s § 167l ods. 7 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu (IBAN), na ktorý
možno skladať kauciu za účelom popierania pohľadávok.

Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:

SK72 8330 0000 0027 0170 4392 vedený vo Fio banka, a.s., pobočke zahraničnej banky
FIOZSKBAXXX

Výška preddavku:
2% zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky,
2% zo sumy v ktorej má byť pohľadávka popretá najmenej 350,- € a najviac 10.000,- €
Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Správa pre prijímateľa: 31OdK/460/2019; označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera; označenie veriteľa,
pohľadávka ktorého má byť popretá.
Poučenie:
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.
Podľa § 32 ods. 7 ZKR je popretie pohľadávky veriteľom účinné, ak:
1. bolo podané na predpísanom tlačive
2. na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo vyššie
špecifikovanej výške s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Mgr. Róbert Marcinčo, správca
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K091116
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hrobár Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Starý jarok 621 / 31, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/143/2019 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/143/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Peter Hrobár, nar. 01.06.1975, bytom: Starý Jarok 621/31, 053 04 Spišské
Podhradie, podnikajúci pod obchodným menom Peter Hrobár – PEAL – SYSTÉM, s miestom podnikania Starý
Jarok 621/31, 053 04 Spišské Podhradie, IČO: 43 516 491, sp. zn.: 31OdK/143/2019 (ďalej len „Dlžník"), v súlade
s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem III. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty jeho zverejnením
v Obchodnom vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.08.2019 a to:
Majetok
Poradové
číslo
3

Súpisová zložka majetku
prívesný vozík BORO BORO 7202 B1, VIN:
SZRB10000F0015778 ŠPZ:LE-319YC, pojazdný

Zápis do súpisu
Opis súpisovej hodnoty majetku
Deň zapísania Dôvod zapísania
Hodnota
spoluvlastnícky podiel
majetku
majetku
Mena
(istina)
úpadcu
§ 167i ods. 1
400,00 €
EUR 1\1
15/07/19
ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V III. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci všeobecnú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v III. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných
vecí v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 50 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 200.00,- Eur (slovom dvesto eur 00 centov). V III. kole
verejného ponukového konania môžu záujemcovia predložiť aj ponuky, v ktorých bude ponúkaná cena
nižšia ako najnižšie podanie stanovené podľa predchadzajúcej vety; odmietnutie / schválenie takejto
ponuky je výhradným právom správcu a nie je nárokovateľné.
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením " KONKURZ sp. zn. 31OdK/143/2019-ZÁVÄZNÁ PONUKA VSB_PODST_BORO(III)NEOTVÁRAŤ ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
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, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
9. Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
10. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
11. Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
12. Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
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
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
14. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
15. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.

Mgr. Richard Žolna, správca

K091117
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pliška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné Remety
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Richard Žolna
Sídlo správcu:
Pri prachárni 7, 040 11 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/404/2018 S1734
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/404/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Richard Žolna, správca dlžníka: Ján Pliška, nar. 15.02.1978, bytom: Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, podnikajúci pod obchodným menom Ján Pliška, s miestom podnikania Vyšné Remety 86, 072 41 Vyšné
Remety, IČO: 34 833 587, sp. zn.: 32OdK/404/2018 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s ust. § 167p zák. č. 7/2005 Z.z.
v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasujem III. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zahrnutého do súpisu majetku oddelenej konkurznej podstaty jeho zverejnením v Obchodnom vestníku č.
108/2019 zo dňa 06.06.2019 a to:
Majetok
Poradové
číslo
Súpisová zložka majetku

1

2
3

Opis súpisovej hodnoty majetku
spoluvlastnícky
Hodnota Mena
podiel úpadcu

rodinný dom so súp. č. 82 (spolu s hospodárskymi budovami)
postavený na pozemku - parc. CKN č. 258 zapísaný na LV č. 96 pre
k.ú. Vyšné Remety obec Vyšné Remety okres Sobrance druh
pozemku - zastavaná plocha a nádvorie o výmere 830 m2
pozemok - parc. CKN č. 258 zapísaný na LV č. 96 pre k.ú. Vyšné
Remety obec Vyšné Remety okres Sobrance druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 830 m2
pozemok - parc. CKN č. 259 zapísaný na LV č. 96 pre k.ú. Vyšné
Remety obec Vyšné Remety okres Sobrance druh pozemku záhrada o výmere 134 m2

Zápis do súpisu
Deň
Dôvod
zapísania
zapísania
majetku
majetku

5 638,35
EUR 1\6
€

15/05/19

§ 167h ods.
1 a 3 ZKR

547,80 € EUR 1\6

15/05/19

§ 167h ods.
1 a 3 ZKR

88,44 € EUR 1\6

15/05/19

§ 167h ods.
1 a 3 ZKR

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
* Hodnota nehnuteľností určená znaleckým posudkom č. 22/2019 zo dňa 16.04.2019, ktorý vyhotovil znalec Ing.
Vladimír Tornyos (913582)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. V III. kole sa speňažuje majetok úpadcu tvoriaci oddelenú podstatu za najvyššiu ponuku. Predmet
speňažovania sa v III. kole verejného ponukového konania speňažuje ako súbor majetku - hnuteľných
vecí v zmysle ust. § 167p ZKR (v prípade nehnuteľností aj na základe ust. § 167n ZKR).
2. Najnižšie podanie je stanovené na 50 % hodnoty súčtu súpisových hodnôt zložiek majetku tvoriacich
Predmet speňažovania, t.j. suma vo výške 3 137.30,- Eur (slovom tritisíc stotridsaťsedem eur 30 centov).
V III. kole verejného ponukového konania môžu záujemcovia predložiť aj ponuky, v ktorých bude
ponúkaná cena nižšia ako najnižšie podanie stanovené podľa predchadzajúcej vety; odmietnutie /
schválenie takejto ponuky je výhradným právom správcu a nie je nárokovateľné.
3. Záujemcovia predložia správcovi na adresu kancelárie cenové ponuky výlučne písomne, a to v zalepenej
obálke s označením "KONKURZ sp. zn. 32OdK/404/2018-ZÁVÄZNÁ PONUKA ODD_PODST_VR82(III)NEOTVÁRAŤ".
4. Na podávanie ponúk, doručovaných výlučne do kancelárie správcu, sa určuje hmotnoprávna lehota
14 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa riadi podľa ust. § 199 ods. 9 ZKR). Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. V zmysle uvedeného musí byť ponuka záujemcu doručená do kancelárie správcu v uvedenej
lehote, ktorej zmeškanie nie je možné odpustiť.
5. Záujemcovia budú povinní v prospech bankového účtu IBAN: SK37 1111 0000 0014 5838 3001 zaplatiť
100% ponúkanej ceny. Zábezpeka musí byť pripísaná na stanovenom účte najneskôr v deň nasledujúci
po poslednom dni lehoty na podávanie záväzných ponúk alebo v rovnakom termíne zložená v hotovosti k
rukám správcu.
6. Za úspešného záujemcu sa bude považovaný ten subjekt, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za
Predmet speňažovania. V prípade doručenia ponúk viacerých záujemcov s ponukou rovnakej sumy za
nadobudnutie Predmetu speňažovania má prednosť ponuka, ktorá bola doručená správcovi ako prvá.
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, inak sa na všetky jeho podané
ponuky neprihliada okrem prípadu, ak by posledná predložená ponuka záujemcu bola vo výške hodnej
osobitného zreteľa (uvedené posudzuje výlučne správca).
8. Obálka musí obsahovať: návrh cenovej ponuky v eurách s dokladom o zaplatení zálohy, záujemca
predloží originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského registra, alebo
obdobného registra, nie starší ako 3 mesiace; fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom predloží fotokópiu
preukazu totožnosti, číslo bankového účtu, na ktorý sa zaplatená zábezpeka vráti neúspešným
uchádzačom, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, čestné
vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania vyhláseného správcom,
čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s prepadnutím zálohy na kúpnu cenu podľa podmienok
tohto ponukového konania v prospech všeobecnej podstaty titulom zmluvnej pokuty v prípade, že
predložená ponuka záujemcu bude vyhodnotená ako najvýhodnejšia a tento záujemca z dôvodov na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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strane záujemcu neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, ponuka musí byť podpísaná záujemcom. Na
obálky, ktoré budú nedostatočne označené sa nebude prihliadať.
Termín otvárania obálok je stanovený na nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie
ponúk o 10:00 hod. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca a to v lehote 30 dní odo dňa otvárania obálok.
Správca bude kontaktovať iba úspešného záujemcu.
Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom
spolu s určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu
zmluvu podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo
strany úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a
teda zmarenie verejného ponukového konania. V takomto prípade zložená zábezpeka prepadne v
prospech konkurznej podstaty.
Predmet speňažovania sa bude predávať v stave „ako stojí a leží“ a kupujúci si nebude môcť uplatňovať
akékoľvek nároky proti správcovi a/alebo proti podstate.
Správca si vyhradzuje právo odložiť uzatvorenie kúpnej zmluvy na predmet speňaženia až do času,
pokým na ňom budú zapísané ťarchy, poznámky či iné zápisy, ktoré vyhlásením konkurzu zanikajú, resp.
konania na základe ktorých vznikli sa zrušujú či zastavujú a pod.
Právo úspešného účastníka na uzavretie kúpnej zmluvy k Predmetu speňažovania je podmienené tým, že
oprávnená osoba nezrealizuje svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167r ods. 2
ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom konaní do desiatich (10) dní od skončenia ponukového konania, t.
j. od dátumu otvárania obálok.
Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do tridsiatich (30) dní
od dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do tridsiatich (30) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese zolna.spravca@gmail.com.

Pozn.:
·

V zmysle ust. § 167k ods. 4 v spojení s ust. § 167k ods. 6 ZKR speňažením predmetov speňaženia
zanikajú všetky zabezpečovacie práva na nich viaznuce.

Mgr. Richard Žolna, správca
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