Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

K091122
Spisová značka: 8K/5/2013
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa ORADATA spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 41, 851 01
Bratislava, IČO: 31 350 038, správcom ktorého je JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Krížna 56, 821 08
Bratislava, zn. správcu: S 1145, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Krížna 56, 821 08 Bratislava, zn.
správcu: S 1145 z funkcie správcu úpadcu RADATA spol. s r.o., so sídlom Kopčianska 41, 851 01 Bratislava, IČO: 31
350 038.
Súd ukladá: JUDr. Marek Morochovič, so sídlom kancelárie Krížna 56, 821 08 Bratislava, zn. správcu: S 1145,
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
K091123
Spisová značka: 8K/64/2016
Okresný súd Bratislava I, v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Viera Hanuljaková, rod.
Hromadová, nar. 30.05.1954, Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, správcom ktorého je KASATKIN Recovery,
k.s., Čajakova 13, 811 05 Bratislava, zn. správcu: S1812, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku
rozhodol
Súd konkurz vyhlásený na majetok úpadcu Viera Hanuljaková, rod. Hromadová, nar. 30.05.1954,
Hamuliakovo 353, 900 43 Hamuliakovo, zrušuje po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len sčasti
uspokojená, do 15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I (§
198 ods. 1 v spojení s § 19 ods. 2 ZKR). Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom
vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku. V odvolaní
sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému rozhodnutiu
smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a
čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie musí byť
podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami
mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží
potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.

Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091124
Spisová značka: 3R/5/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DOMICA KOMPLEX, s.r.o.,
so sídlom Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 36 575 526, správcom ktorého je I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom: Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zn. správcu S 1436, na
potvrdenie prevodu,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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rozhodol
Súd potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: OTP Faktoring Slovensko, s.r.o., IČO: 45 730 008, na
veriteľa: VOZ, s.r.o., so sídlom A. Kmeťa 320/7, 010 01 Žilina, IČO: 45 954 542, v celkovej výške 516.755,62 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka, do
15 dní odo dňa jeho doručenia, a to písomne, v dvoch vyhotoveniach na Okresný súd Bratislava I.
Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude
doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová značka konania, odvolanie
musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s
prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa
nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091125
Spisová značka: 37K/9/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: UniCare, s.r.o., so sídlom Poloreckého 3, Bratislava Petržalka, IČO: 45 466 394, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: UniCare, s.r.o., so sídlom
Poloreckého 3, Bratislava - Petržalka, IČO: 45 466 394, takto
rozhodol

I. Súd priznáva predbežnému správcovi: Ing. Ľuboš Janček, so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14,
zn.sp.: S1214, paušálnu náhradu výdavkov vo výške 1. 500 EUR, ktorá mu bude vyplatená zo zloženého preddavku
na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vedeného pod pol. D 19, pol. reg. 14/2019, prostredníctvom
učtárne tunajšieho súdu.
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnený podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, na Krajský súd v
Bratislave, a to písomne v 2 vyhotoveniach. V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§127 zák. č
160/2015 Zb. Civilného sporového poriadku) 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 Bratislava I dňa 5.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091126
Spisová značka: 6K/25/2010
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Dušan Laho, nar. 31.07.1955, bytom Albánska 3, 831
06 Bratislava - Rača, o oddlžení,
rozhodol

Dlžníka: Dušan Laho, nar. 31.07.1955, bytom Albánska 3, 831 06 Bratislava - Rača, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091127
Spisová značka: 4K/36/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám.
Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651, správcom ktorého je: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie
Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754, o návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754
z funkcie správcu úpadcu: F. B. A., s. r. o., so sídlom Nám. Hraničiarov 6/a, 851 03 Bratislava, IČO: 47 347 651.
Súd ukladá: MK Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Staré záhrady 3, 821 05 Bratislava, zn. správcu: S 1754
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
K091128
Spisová značka: 37K/7/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AURUM TRADE CENTRE s.r.o.
skrátene: A.T.C. s.r.o., so sídlom Račianska 71, 831 02 Bratislava, IČO: 31 337 279, zast.: JUDr. Michal Krypta,
advokát, so sídlom Kadnárová 2532/64, 831 51 Bratislava, správcom ktorého je: JUDr. Alan Strelák, so sídlom Na
vŕšku 12, 811 01 Bratislava, zn. správcu: S 1807, o návrhu: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na vstup do konkurzného konania,
rozhodol

Súd povoľuje vstup veriteľovi: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, so
sídlom Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42 499 500, v časti istiny vo výške 6.881,22 Eur.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka v lehote 15 dní
odo dňa jeho doručenia, písomne dvojmo na Okresnom súde Bratislava I. Lehota na odvolanie plynie od zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v
Obchodnom vestníku. V odvolaní sa uvedie, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním
sleduje, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za
nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh). V odvolaní sa musí uviesť spisová
značka konania, odvolanie musí byť podpísané a musí byť predložené v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak,
aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s
prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie odvolania na trovy toho, kto
odvolanie urobil.
Okresný súd Bratislava I dňa 20.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, 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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K091129
Spisová značka: 37K/59/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - - veriteľa: Róbert Zeleník, nar.: 30.07. 1964, trvale bytom
Prievidzská 546, 972 46 Čerňany, SR, sídlom Pomlejská 24, 931 01 Šamorín, IČO: 31 435 793, zast.: BBH
advokátska kancelária s.r.o., so sídlom Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 36 713 066 o návrhu na vyhlásenie
konkurzu na majetok dlžníka: J&M BAU s. r. o., so sídlom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, IČO: 46 263 225, takto
rozhodol
I. Súd vyzýva dlžníka: J&M BAU s. r. o., so sídlom Pribišova 13, 841 05 Bratislava, IČO: 46 263 225, aby sa do 20
dní od doručenia tohto uznesenia pod následkom vyhlásenia konkurzu na jeho majetok a vystavenia sa možnosti
vyvodenia trestnoprávnej zodpovednosti k nemu 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,
- hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
- poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku.
II. Súd vyzýva dlžníka na vyjadrenie, či súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania
podľa § 19 ods. 1 písm. a), bod 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
2. Ak sa dlžník v zmysle § 19 ods. 1 písm. a) bod 1 ZKR do 20 dní od doručenia uznesenia nevyjadrí k návrhu a
neosvedčí svoju platobnú schopnosť, najmä nepredloží
a) zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného konania 30 dní v
omeškaní,
b) zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
c) informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie súdu,
d) zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené najneskôr do
30 dní od začatia konkurzného konania,
e) hlavnú knihu (stav hotovosti, stav pokladne)
f) poslednú riadnu individuálnu účtovnú závierku,
súd na jeho majetok vyhlási konkurz.
3. Následkom neplnenia si povinností v konkurze môže byť vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti dlžníka v zmysle
ust. § 242 a 243. Zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
4. Ak sa dlžník vyjadrí, že súhlasí, aby súd rozhodol vo veci vyhlásenia konkurzu bez pojednávania, súd v zmysle §
19 ods. 1 písm. a), bod 3 zruší termín pojednávania a rozhodne bez pojednávania; rovnako postupuje aj vtedy, ak sa
má za to, že dlžník svoju platobnú schopnosť neosvedčil.

Okresný súd Bratislava I dňa 1.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091130
Spisová značka: 37K/39/2019

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Advanced Technology & Sustainable Development
s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 45 260 419, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok
dlžníka: Advanced Technology & Sustainable Development s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 45
260 419, na pristúpenie do konkurzného konania, takto
rozhodol
Súd pripúšťa pristúpenie veriteľa: Karatzis Italia SRL, so sídlom Milano, Via Archimede 57, Talianska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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republika, právne zast.. Mičinský & Partners s.r.o., advokátska kancelária so sídlom Antolská 6, 851 06 Bratislava,
IČO: 51 29 69 69, do konkurzného konania na majetok dlžníka: Advanced Technology & Sustainable Development
s.r.o., so sídlom Michalská 7, 811 01 Bratislava, IČO: 45 260 419, vedeného pod sp. zn. 37K/39/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 6.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091131
Spisová značka: 2K/24/2014
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Marián Peressényi, nar. 14.
04. 1974, bytom 962 62 Bzovská Lehôtka, Bzovská Lehôtka 1, správcom konkurznej podstaty ktorého je Mgr.
Katarína Milanská, so sídlom kancelárie Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, o návrhu správcu na schválenie
konečného rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov, takto
rozhodol
I.

S c h v a ľ u j e konečný rozvrh výťažku.
II. Správca u s p o k o j í veriteľov prihlásených nezabezpečených pohľadávok takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Poučenie:

BL Telecom collection, s.r.o., Bratislava, Šoltésovej 14, sumou 3,30 eura.
M.B.A. Financie, s.r.o., Bratislava, Vysoká 19 sumou 1 383,90 eura.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 44/A sumou 7,40 eura.
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, Cintorínska 21 sumou 120,80 eura.
Sociálna poisťovňa, Bratislava, Ul. 29. augusta sumou 141,59 eura.
SR - Daňový úrad Banská Bystrica sumou 2,20 eura.
TMS-MONTYS s.r.o., Ivanka pri Dunaji sumou 515,80 eura.
Wavin Slovakia, s.r.o., Bánovce nad Bebravou, Partizánska 73/916 sumou 532,30 eura

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091132
Spisová značka: 2NcKR/2/2017
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci dlžníka Marek Barjak, nar. 02. 09. 1989, bytom 990 01 Veľký Krtíš,
Písecká 5, o návrhu na oddlženie dlžníka, takto
rozhodol
Súd oddlžuje dlžníka - Marek Barjak, nar. 02. 09. 1989, bytom 990 01 Veľký Krtíš, Písecká 5
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Ak je
takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom. (§ 166f ods. 1
ZKR)
Právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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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)
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.10.2019
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Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091133
Spisová značka: 32OdK/476/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Cyril Goroľ, narodený: 09.01.1955, bytom: Pod hradom 402/18,
072 22 Strážske, zastúpený: Centrom právnej pomoci, Kancelária Humenné, so sídlom: Lipová 1, 066 01 Humenné
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Cyril Goroľ, narodený: 09.01.1955, bytom: Pod hradom 402/18,
072 22 Strážske.
II.
Zbavuje dlžníka: Cyril Goroľ, narodený: 09.01.1955, bytom: Pod hradom 402/18, 072 22 Strážske
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
III.

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

IV.
Ustanovuje správcu podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072
36 Klokočov, zn. správcu: S1270.
V.
Vyzýva veriteľov, aby si svoje pohľadávky prihlásili u správcu prihláškami v jednom rovnopise, pričom
správcovi musia byť prihlášky doručené do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Spôsob prihlasovania pohľadávok je uvedený v poučení tohto rozhodnutia.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o vyhlásení konkurzu známych
zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom
štáte, ako je Slovenská republika, v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.
mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Ukladá správcovi podstaty v lehote každých 60 kalendárnych dní od doručenia tohto uznesenia
podávať súdu podrobnú správu o stave konkurzného konania, v ktorej bude súd priebežne informovať o všetkých
skutočnostiach týkajúcich sa predmetného konania, ktoré nastali od podania poslednej správy, ako aj o každom
postupe zvolenom pri speňažovaní majetku úpadcu, a to až do ukončenia konkurzného konania.
VIII.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu bez zbytočného odkladu, že oznámil v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
IX.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti doručiť dlžníkovi
rozhodnutie o vyhlásení konkurzu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti.
X.
Ukladá správcovi podstaty povinnosť oznámiť súdu v lehote 5 dní od doručenia tohto uznesenia číslo
účtu správcu za účelom poukázania preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR. Uvedené je
potrebné predložiť k predmetnej spisovej značke.
XI.
P o u k a z u j e správcovi podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45,
072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270; preddavok na úhradu paušálnej odmeny správcu v sume 500,- EUR.
XII.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I poukázať preddavok na úhradu paušálnej odmeny
správcu v sume 500,- EUR evidovaný v zázname o zložení pod položkou denníka č. D14-1830/2019 na účet správcu
podstaty: Ing. Slávka Molčanyiová, PhD., so sídlom kancelárie Klokočov 45, 072 36 Klokočov, zn. správcu: S1270; do
3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné, s výnimkou III. výroku. Proti III. výroku o uznaní konkurzu za
hlavné insolvenčné konanie je prípustné odvolanie, ktoré môže podať dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ do 15 dní odo
dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) cestou tunajšieho súdu na
Krajský súd v Košiciach, a to písomne v troch vyhotoveniach (§ 198 ods. 1 ZKR, čl. 5 nariadenia). V odvolaní sa popri
všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému
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rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody podľa § 365 Civilného sporového poriadku) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
2. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR). Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na
určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZKR). Ak súd
zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví (§ 171c ods. 2 ZKR).
3. Ak bol vyhlásený konkurz, súd bez zbytočného odkladu zastaví konanie, v ktorom sa uplatňuje pohľadávka, ktorá
môže byť uspokojená iba v konkurze (§166a) alebo sa považuje za nevymáhateľnú (§ 166b). (§ 167e ods. 1 ZKR)
4. Na majetok podliehajúci konkurzu nemožno počas konkurzu začať ani viesť exekučné konanie alebo obdobné
vykonávacie konanie. Ak bol vyhlásený konkurz, ide o dôvod, aby sa bez zbytočného odkladu rozhodlo o zastavení
konania, v ktorom sa vymáha pohľadávka, ktorá môže byť uspokojená iba v konkurze alebo sa považuje za
nevymáhateľnú. Výťažok exekúcie, ktorý ešte nebol vydaný oprávnenému, exekútor po odpočítaní odmeny a svojich
trov, vydá oprávnenému. (§ 167f ods. 1 a 2 ZKR)
5. Ak bol vyhlásený konkurz, dražobník upustí od konania dražby, ak dražbu navrhol dlžník a do vyhlásenia konkurzu
nebol udelený príklep. Ak dražbu navrhla osoba, ktorá vykonáva záložné právo, vyhlásenie konkurzu nebráni v
konaní dražby. Prevyšujúci výťažok z takejto dražby sa odovzdá správcovi a tvorí súčasť konkurznej podstaty
dlžníka. Ak predmet dražby pred udelením príklepu začne podliehať konkurzu, dražobník upustí od konania dražby;
na prípadný udelený príklep sa v tomto prípade neprihliada. (§ 167g ods. 1 a 2 ZKR)
6. Ak ZKR neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým kalendárom môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky: a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Tieto pohľadávky sa v konkurze uplatňujú prihláškou. (§ 166a ods. 1
a 2 ZKR)
7. Za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje: a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5
% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom;
za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo
pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na
bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred
rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť,
ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e)
peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f)
trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení
splátkového kalendára. Nevymáhateľnosť sa nevzťahuje na oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR). (§
166b ods. 1 a 2 ZKR)
8. Oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky: a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú nenadobudol
postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená v konkurze z
dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie § 166b ods. 1
písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v
súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu
zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka. Ak sa zabezpečená pohľadávka
v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z
predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka. Oddlžením
nedotknuté pohľadávky možno v konkurze uplatniť prihláškou. (166c ods. 1, 2 a 3 ZKR)
9. Veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom na zrušenie oddlženia
podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového
kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o návrhu na zrušenie oddlženia nie je
prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je podaný iným veriteľom alebo sú tu nové
dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú. Zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom
neúčinné. Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
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splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Právoplatné
rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. (§ 166f ods. 1, 2, 4 a
5 ZKR)
10. Dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že vynaložil úprimnú snahu
riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a veriteľom potrebnú
súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj príjmov, v prípade nie
nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto zdroja dobrovoľne
veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do spoločnosti alebo sa
do spoločnosti opätovne zaradil. (§ 166g ods. 1 ZKR)
11. Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu neuviedol časť svojho majetku,
aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v
zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju
pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na drobných veriteľov sa
neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol nepravdivú dôležitú informáciu alebo
neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, že ide o dôležitú
informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo
vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o
tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno
usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým
kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho
veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový
kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol nárok po rozhodujúcom dni;
tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez vážneho dôvodu riadne a včas
neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny
správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek
tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov. (§ 166g ods. 2
ZKR)
12. Vyhlásením konkurzu zaniká dlžníkovo bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Do konkurznej podstaty patrí
všetok majetok v dlžníkovom bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, ak ešte nedošlo k jeho vyporiadaniu. To
neplatí, ak už tvorí konkurznú podstatu iného dlžníka. (§ 167i ods. 1 veta prvá a druhá ZKR)
13. Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí. (§ 167l ods. 1 ZKR)
14. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis. (§ 29 ods. 1 ZKR)
15. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
16. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
17. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky
určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
18. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
19. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
20. Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Uvedené sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR)
21. Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
22. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
23. Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
24. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok
správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má
pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde. (§ 167l ods. 3
ZKR)
25. Správca písomne upovedomí každého veriteľa, ktorý je fyzickou osobou uvedenou v zozname veriteľov, ako aj
dotknutého správcu bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov, že bol vyhlásený konkurz. Správca
upovedomenie doručuje na adresy uvedené v zozname veriteľov, ktorý zostavil dlžník. (§ 167l ods. 4 ZKR)
26. Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13
až 16 a 18 sa použijú primerane. (§ 167l ods. 5 ZKR)
27. K zisteniu popretej pohľadávky postačuje uznanie popierajúceho veriteľa, súhlas správcu sa nevyžaduje. Zistenie
popretej pohľadávky je voči správcovi účinné až po tom, čo je takéto zistenie pohľadávky správcovi preukázané. (§
167l ods. 6 ZKR)
28. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 Civilného
sporového poriadku).
Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K091134
Spisová značka: 31K/4/2017
OZNAM

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košice I v právnej veci úpadcu: PROVEN s.r.o., so sídlom: Bajkalská 9/A, 831 04 Bratislava, IČO: 36
781 797, uznesením zo dňa 22.08.2019, č.k. 31K/4/2017-256 povolil vstup do konkurzného konania navrhovateľovi:
Stredoslovenská energetika, a. s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 namiesto
pôvodného veriteľa: Stredoslovenská energetika Holding, a.s., so sídlom: Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO:
36 403 008, v časti postúpených pohľadávok vedených v zozname pohľadávok pod č. 145p až 173p.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019
Okresný súd Košice I dňa 25.9.2019
JUDr. Roman Maščák,
K091135
Spisová značka: 26K/21/2019
OZNAM
Spisová značka : 26K/21/2019

Upovedomenie o zrušení pojednávania

Vo veci
navrhovateľa (žalobcu)

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

proti odporcovi (žalovanému)
IČO: 46 210 989

XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava nad Bodvou,

o návrhu na vyhlásenie konkurzu
Vám o z n a m u j e m e, že pojednávanie určené na deň 15.10.2019 o 08:30 hod. na
Okresný súd Košice I, Tichá 21 , do miestnosti č. dv. 26C,

1. posch.

je z r u š e n é z dôvodu prerušenia konkurzného konania.

JUDr. Róbert Zsiga
sudca

Okresný súd Košice I, dňa 02.10.2019

Za správnosť vyhotovenia:
JUDr. Andrea Pohančeníková, VSÚ
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091136
Spisová značka: 26K/21/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: OTP Banka Slovensko, a.s., so sídlom: Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916 proti dlžníkovi: XYLO ENERGY s.r.o., so sídlom: Hviezdoslavova 14, 045 01 Moldava
nad Bodvou, IČO: 46 210 989 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
P r e r u š u j e konkurzné konanie na 60 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091137
Spisová značka: 31K/25/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: S-SPIN, s.r.o., so sídlom: Masarykova 51, 071 01 Michalovce, IČO: 36 651 222, o
návrhu na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
U k l a d á dlžníkovi, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril k návrhu
na vyhlásenie konkurzu, ktorého rovnopis je prílohou tohto uznesenia a osvedčil svoju platobnú schopnosť.
U k l a d á dlžníkovi, aby v lehote do 20 dní od doručenia tohto uznesenia na Okresný súd Košice I (pracovisko ul.
Tichá č. 21, Košice 040 01) predložil najmä:
zoznam všetkých svojich peňažných záväzkov, s ktorých plnením bol v deň začatia konkurzného
konania 30 dní v omeškaní,
zoznam všetkých svojich bankových účtov s prehľadom zostatkov v deň začatia konkurzného konania,
informáciu o stave hotovosti v deň začatia konkurzného konania a v deň predloženia tejto informácie
súdu,
zoznam pohľadávok, pri ktorých možno s odbornou starostlivosťou predpokladať, že budú uhradené
najneskôr do 30 dní od začatia konkurzného konania.
V y z ý v a dlžníka, aby sa v lehote do 20 dní od doručenia predmetného uznesenia vyjadril, či súhlasí s rozhodnutím
vo veci vyhlásenia konkurzu bez nariadenia pojednávania.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník neosvedčí svoju platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu. (§ 19 ZKR)
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku. (§ 199 ZKR)
Kto, čo aj len čiastočne, zmarí uspokojenie svojho veriteľa potrestá sa v zmysle ust. § 239 Trestného zákona odňatím
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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slobody až na osem rokov.
Kto ako dlžník, ktorý nie je schopný plniť svoje splatné záväzky, zmarí, hoci aj len čiastočne, uspokojenie svojho
veriteľa tým, že zvýhodní iného veriteľa, potrestá sa v zmysle ust. § 240 Trestného zákona odňatím slobody až na
osem rokov.
Kto marí konkurzné konanie potrestá sa v zmysle ust. § 242 a § 243 Trestného zákona odňatím slobody až na desať
rokov.

Okresný súd Košice I dňa 7.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091138
Spisová značka: 31K/25/2019
PREDVOLANIE
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 25/2019
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1,
041 90 Košice,
proti dlžníkovi: S-SPIN, s.r.o., so sídlom: Masarykova 51, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 651 222
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 3. 12. 2019 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd pokladá za potrebné Vás v 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“)].
*) Doneste na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde,
ako aj veci, ktoré treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobte včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy,
aby súd zadovážil listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom
súde alebo orgáne. Rovnako navrhnite na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto predvolanie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
V prípade, že sa k návrhu nevyjadríte a na pojednávanie nedostavíte, resp. neospravedlníte svoju
neprítomnosť včas a vážnymi okolnosťami, môže súd rozhodnúť o vyhlásení konkurzu. Ak dlžník neosvedčí svoju
platobnú schopnosť súd rozhodne o vyhlásení konkurzu.[§19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)]
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).
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 7. 10. 2019
JUDr. Július Tóth
sudca

Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

UPOVEDOMENIE
o určení termínu pojednávania
Na všetkých podaniach v tejto veci uveďte
spisovú značku: 31K 25/2019
navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1,
041 90 Košice,
proti dlžníkovi: S-SPIN, s.r.o., so sídlom: Masarykova 51, 071 01 Michalovce,
IČO: 36 651 222
o návrhu na vyhlásenie konkurzu
n a r i a ď u j e s a pojednávanie na deň 3. 12. 2019 o 9,30 hod.
na Okresný súd Košice I, pracovisko ul. Tichá č. 21, v miestnosti č. dv.: 18/B. posch.: 1
Súd týmto upovedomuje veriteľov označených v návrhu na vyhlásenie konkurzu na
majetok dlžníka
a to :
1/ Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná 1, 041 90 Košice
2/ Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005
Upovedomení veritelia majú právo zúčastniť sa pojednávania.
V prípade, ak sa ustanovíte na pojednávanie ste povinní:
Doniesť na toto pojednávanie listiny, ktoré sa na vec vzťahujú a nie sú dosiaľ v prvopise na súde, ako aj veci, ktoré
treba obhliadnuť. Keď je to potrebné, urobiť včas, ešte pred týmto pojednávaním, potrebné návrhy, aby súd zadovážil
listiny a predmety obhliadky, ktoré má odporca alebo tretia osoba, alebo ktoré sú uložené na inom súde alebo
orgáne. Rovnako navrhnúť na predvolanie svedkov, na ktorých sa chcete na pojednávaní odvolať.
Ak ste zamestnaný(á), oznámte svojmu zamestnávateľovi, že ste predvolaný(á). Toto upovedomenie a
svoj občiansky preukaz doneste so sebou !
Podľa ust. § 154 CSP, prostriedky procesného útoku a prostriedky procesnej obrany možno uplatniť
najneskôr do vyhlásenia uznesenia, ktorým sa dokazovanie končí.
Okresný súd Košice I
V Košiciach, dňa 7. 10. 2019
Za správnosť vyhotovenia:
Mgr. Mária Šáriczka

JUDr. Július Tóth
sudca

Okresný súd Košice I dňa 7.10.2019
JUDr. Július Tóth,
K091139
Spisová značka: 30OdS/4/2018
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa-dlžníka: Michal Belák, narodený: 20.08.1978, bytom: Lúčky 138,
072 34 Lúčky, podnikajúci pod obchodným menom: Michal Belák, s miestom podnikania Lúčky 138, 072 34 Lúčky,
IČO: 46 097 481, s ukončenou podnikateľskou činnosťou, zast.: JUDr. Ing., Renáta Vorobeľová - Advokátska
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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kancelária, Lipová 1, 066 01 Humenné, o návrhu na určenie splátkového kalendára, takto
rozhodol
I.
Určuje splátkový kalendár tak, že ukladá dlžníkovi: Michal Belák, nar.: 20.08.1978, bytom: Lúčky 138,
072 34 Lúčky v lehotách podľa ust. § 168f zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaplatiť každému nezabezpečenému veriteľovi na uspokojenie jeho
pohľadávky podľa ust. § 166a zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov kvótu 65% z tejto pohľadávky.
II.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len splátkovým
kalendárom v rozsahu, v akom nebudú uspokojené splátkovým kalendárom a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Plnenie splátkového kalendára sa začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom
mesiaci, v ktorom bol určený splátkový kalendár. Splátkový kalendár sa považuje za určený zverejnením uznesenia o
určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku. Uznesenie o určení splátkového kalendára sa považuje za
zverejnené nasledujúci deň po zverejnení uznesenia o určení splátkového kalendára v Obchodnom vestníku.
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze alebo splátkovým
kalendárom môžu byť uspokojené tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v
ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"), b) budúca
pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť
záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy
alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo
pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť
príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to
neplatí
pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná
dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie,
kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred
rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred
rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v
konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť, na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.

Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
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K091140
Spisová značka: 30K/11/2017
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Igor Horňák - EKOODPAD, s
miestom podnikania Bauerova 32, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 32 518 510 o návrhu správcu podstaty:
IKORE, k.s, so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn. správcu: S1455, na zrušenie konkurzu pre
nedostatok majetku takto
rozhodol
I.
Z r u š u j e konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Igor Horňák - EKOODPAD, s miestom podnikania
Bauerova 32, 040 23 Košice - Sídlisko KVP, IČO: 32 518 510,
pre nedostatok majetku.
II.
N e p r i z n á v a správcovi podstaty: IKORE, k.s, so sídlom kancelárie Mlynská 26, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1455 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 7.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K091141
Spisová značka: 30K/9/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná 1, 041
90 Košice, IČO: 42 499 500 proti dlžníkovi: MENA a.s., Bernolákova 10, 040 11 Košice, IČO: 31687491 o návrhu na
predlženie lehoty na podanie záverečnej správy predbežného správcu takto
rozhodol
P r e d l ž u je lehotu na podanie záverečnej správy predbežného správcu o majetnosti dlžníka o 15
kalendárnych dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 7.10.2019
JUDr. Pavel Varga, sudca
K091142
Spisová značka: 31K/28/2017
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Rapid life životná poisťovňa, a.s. v
konkurze, so sídlom: Garbiarska 2, 040 71 Košice, IČO: 31 690 904, o predĺžení lehoty na popretie pohľadávok,
takto
rozhodol
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správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.

Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091143
Spisová značka: 31K/23/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa - dlžníka: TATRAPALET s.r.o. v likvidácii, so sídlom: Seňa 415, 044 58
Seňa, IČO: 36 514 161, v zastúpení: Mgr. Tomáš Palčík - likvidátor, so sídlom: Žriedlová 3, 040 01 Košice, o návrhu
na vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: TETRA INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie: Kuzmányho 29,
040 01 Košice, zn. správcu: S1661.
U k l a d á predbežnému správcovi povinnosť podať v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie
podrobnú písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia
do funkcie druhú podrobnú písomnú správu, v lehote 28 dní od ustanovenia do funkcie tretiu podrobnú písomnú
správu o týchto skutočnostiach a v lehote 45 dní od ustanovenia do funkcie záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka, v ktorej taktiež:
posúdi vymáhateľnosť a prípadnú speňažiteľnosť pohľadávok, ktoré sú vedené v účtovníctve dlžníka,
uvedie záver o možnosti odporovania právnym úkonom dlžníka,
zohľadní hodnotu pohľadávky zo zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu v mene
dlžníka a toto zohľadnenie preukáže samostatným prehlásením a
uvedie záver o tom, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov konkurzu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo doručené predbežnému správcovi.
Za deň doručenia súdneho rozhodnutia alebo inej písomnosti sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia alebo inej súdnej písomnosti v Obchodnom vestníku. Rovnako písomnosti, ktoré sa podľa tohto zákona
zverejňujú v Obchodnom vestníku, sa považujú na účely tohto zákona za zverejnené nasledujúci deň po ich
zverejnení v Obchodnom vestníku (§ 199 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091144
Spisová značka: 31K/13/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná
1, 041 90 Košice, proti dlžníkovi: Nettix, s.r.o., so sídlom: Skladná 6, 040 01 Košice, IČO: 36 851 701, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu, takto
rozhodol
Zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Nettix, s.r.o., so sídlom: Skladná 6, 040 01 Košice, IČO: 36 851 701 pre
nesplnenie podmienok na vyhlásenie 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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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie účastník konkurzného konania do 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I na Okresný
súd Košice I elektronicky, prípadne v listinnej podobe v troch vyhotoveniach.
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 8.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091145
Spisová značka: 29K/3/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa: Jan Bartoň, nar. 12.03.1960, bytom Kostelní 185, 691 81 Březí,
Česká republika, právne zast.: Mgr. Miloš Ágg, nar. 16.10.1982, bytom Lužná 6, 851 04 Bratislava, o návrhu na
vyhlásenie konkurzu na dlžníka: PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03 Štúrovo, IČO: 45 365 458, o
návrhu predbežného správcu na predĺženie lehoty na podanie záverečnej správy a o návrhu na uloženie výzvy
poslednému štatutárnemu orgánu dlžníka,
rozhodol
I.
Súd predlžuje predbežnému správcovi úpadcu PRIMSOL s. r. o., so sídlom Továrenská 2755, 943 03
Štúrovo, IČO: 45 365 458, Mgr. Veronike Vargovej so sídlom kancelárie Mostná 62, 949 01 Nitra, značka správcu
S1668 lehotu na podanie záverečnej správy o majetnosti alebo nemajetnosti dlžníka o 15 dní.
II.
Súd vyzýva konateľa úpadcu: Marko Zebec, nar. 15.04.1980, bytom Rade Končara 74, Poreč,
Chorvátska republika, aby poskytol predbežnému správcu súčinnosť v lehote 7 dní odo dňa doručenia tejto výzvy,
konkrétne, aby:
·
predložil podrobný zoznam majetku, ktorý úpadca vlastnil v priebehu posledných piatich rokov;
·
predložil daňové priznanie úpadcu spolu s prílohami podávané v posledných piatich rokoch;
·
uviedol čísla všetkých bankových účtov úpadcu a výpisy z nich podľa stavu ku dňu predloženia
požadovaných dokladov;
·
preukázal splnenie povinnosti uloženej ustanovením § 11 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov;
·
uviedol, či je úpadca v súčasnosti vlastníkom nehnuteľného alebo hnuteľného majetku?
·
v prípade, ak je úpadca vlastníkom hnuteľných vecí, uviedol, kde sa uvedené nachádzajú a či sú
zabezpečené proti krádeži, alebo znehodnoteniu;
·
uviedol, aká je predpokladaná hodnota, príp. trhová cena majetku úpadcu;
·
uviedol, či úpadca vlastnil počas posledných piatich rokov hnuteľný alebo nehnuteľný majetok; (ak áno,
akým spôsobom úpadca v prospech tretej osoby o tento majetok prišiel);
·
uviedol, či je úpadca majiteľom iných majetkových hodnôt (cenné papiere, a pod.);
·
uviedol, kde sú vedené bankové účty úpadcu a v prípade, ak sú vedené, tak s akým zostatkom
finančných prostriedkov?
·
uviedol, či sa majetok úpadcu nachádza aj mimo územia Slovenskej republiky;
·
uviedol, kto viedol/vedie účtovnú dokumentáciu úpadcu;
·
uviedol, kde je uložená účtovná a iná dokumentácia úpadcu.
III.
Súd poučuje konateľa úpadcu: Marko Zebec, nar. 15.04.1980, bytom Rade Končara 74, Poreč,
Chorvátska republika, o tom, že v prípade neposkytnutia súčinnosti predbežnému správcovi mu môže byť súdom
uložená pokuta do výšky 165.000 eur alebo môže byť predvedený. Právoplatné rozhodnutie súdu o uložení pokuty
osobe uvedenej v odseku 2 je rozhodnutím o vylúčení.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

19

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

Obchodnom vestníku.

Okresný súd Nitra dňa 7.10.2019
JUDr. Pavol Varečka, sudca
K091146
Spisová značka: 28K/2/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka : EUROBAUMIX, s.r.o.
v likvidácii, so sídlom 943 41 Nová Vieska 189, IČO: 35 946 741, zastúpený
likvidátorom: Imrich Lörincz, nar. dňa 21.03.1955, trvalý pobyt 943 41 Nová Vieska 189,
o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol
I/.
P r i z n á v a predbežnému správcovi dlžníka: Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so sídlom
kancelárie Radlinského 5, 949 01 Nitra, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,00 eur.
II/.
U k l a d á Imrichovi Lőrinczovi, nar. dňa 21.03.1955, trvalý pobyt
943 41 Nová Vieska 189, ako osobe ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu dlžníka naposledy, aby do 3 dní
po právoplatnosti toho uznesenia zaplatil predbežnému správcovi dlžníka, Mgr. Ing. Miroslavovi Zdychavskému, so
sídlom kancelárie Radlinského 5,
949 01 Nitra, paušálnu náhradu výdavkov v sume 1 500,00 eur.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Okresný súd Nitra.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh).
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a
výdavky predbežného správcu platiť.
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 3.10.2019
JUDr. Monika Kublová, sudkyňa
K091147
Spisová značka: 27K/1/2018
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: spedservice s.r.o., IČO: 46 006 656, so
sídlom Kolárovo, Slovenská č. 35, ktorého správcom je: Mgr. Tomáš Timoranský, so sídlom: Nové Zámky,
Podzámska č. 32, o návrhu navrhovateľa Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Bratislava, Twin City Tower, Mlynské nivy
č. 10, IČO: 47 363 282, na vstup do konania, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa Gordic Collect, s.r.o., so sídlom Bratislava, Twin City Tower, Mlynské nivy č. 10,
IČO: 47 363 282 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa Československá obchodná banka, a.s., so
sídlom Bratislava, Žižkova č. 11, IČO: 36854140, s prihlásenými pohľadávkami v celkovej sume 17 748,69 eura.

Poučenie:
Proti uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom, ktoré treba doručiť, je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia
pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté
uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie sťažnosti plynie od zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku, a to aj v prípade, že
bude doručené aj iným spôsobom ako zverejnením v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K091148
Spisová značka: 2K/51/2015
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Milada Brečková, nar.
30.01.1965, Komenského 640/2, 093 01 Vranov nad Topľou, správcom ktorého je: Mgr. Slvomír Kollár, so sídlom
kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov, o návrhu správcu zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,
takto
rozhodol
konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Milada Brečková, nar. 30.01.1965, Komenského 640/2, 093 01 Vranov nad
Topľou, po splnení konečného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty pre nezabezpečených veriteľov zrušuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia uznesenia prostredníctvom tunajšieho
súdu na Krajský súd v Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých
dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K091149
Spisová značka: 2K/8/2019
Okresný súd Prešov v právnej veci navrhovateľa - likvidátora: JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, Tatranské
námestie 3, 058 01 Poprad, o jeho návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Športová akadémia OLYMPIA s.r.o., so sídlom Horská 73, Svit 059 21, IČO: 44 144 075, takto
rozhodol
I.
priznáva JUDr. Vladimírovi Šatníkovi, so sídlom kancelárie správcu Mierová 64/2, 066 01 Humenné,
paušálnu odmenu za výkon funkcie predbežného správcu vo výške 600,- Eur a náhradu výdavkov na zisťovanie
majetku dlžníka vo výške 115,51 Eur,
II.
Vladimíra Jankulíková, bytom Štrbské pleso 26, 059 85 Vysoké Tatry je p o v i n n á titulom paušálnej
odmeny zaplatiť predbežnému správcovi sumu 715,51 Eur a to do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.
Poučenie:
Proti uzneseniu môže podať odvolanie predbežný správca, zložiteľ preddavku alebo ten, kto má odmenu a výdavky
predbežného správcu platiť.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v
Košiciach.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 ods. 1
Civilného sporového poriadku) 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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom
vestníku.

Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K091150
Spisová značka: 2K/6/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: BIOVEX, s.r.o. v konkurze, so sídlom
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 498 904, správcom ktorého je: I&R KONKURZY A
REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., so sídlom kancelárie Slánska 20/A, 080 06 Prešov, o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 na jej vstup do konkurzného
konania, uznesením č. 2K/6/2018-186 zo dňa 10.09.2019 p r i p u s t i l vstup: Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania ako veriteľa úpadcu: BIOVEX,
s.r.o. v konkurze, so sídlom Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 36 498 904, namiesto pôvodného veriteľa:
Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, v celkovom rozsahu
pohľadávok vo výške 10.218,42 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K091151
Spisová značka: 5K/11/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DAK TRANS, s. r. o. v konkurze, so
sídlom Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 45 270 619, správcom ktorého je PILÁT Insolvency Services, k.s.,
so sídlom kancelárie 094 31 Remeniny 112, IČO: 51 439 441 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania úpadcu uznesením
5K/11/2018-145 zo dňa 23.08.2019 pripustil vstup Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 a to v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 1.789,07
EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019

Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K091152
Spisová značka: 5K/20/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
GERO a.s. v konkurze, so sídlom
Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 457 213, správcom ktorého je RK Správca, k. s., so sídlom kancelárie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Slánska 20/A, 080 06 Prešov, IČO: 47 257 041 o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 5K/20/2018-90 zo dňa
23.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 voči úpadcovi: GERO a.s. v konkurze, so
sídlom Strojárska 2740, 069 01 Snina, IČO: 36 457 213 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 721.566,80 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019
Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K091153
Spisová značka: 5K/13/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 909 správcom ktorého je LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003 o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
úpadcu uznesením 5K/13/2018-177 zo dňa 03.09.2019 pripustil vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného
veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 a to v celkovom rozsahu
pohľadávok vo výške 3.408,06 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019
---------------------___________________________________________________________________________
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ARENA CEDENT, s.r.o. v konkurze,
so sídlom Dobrianskeho 1639, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36 714 909 správcom ktorého je LawService
Recovery, k.s., so sídlom kancelárie Timonova 13, 040 01 Košice, IČO: 47 817 003 o návrhu ORLEANOX LIMITED,
so sídlom Arch. Makariou III & Agias Elenis, 36 GALAXIAS COMMERCIAL CTR, BLK B, 4th Floor, Flat/Office 404,
1061, Nikózia, Cyprus, IČO: HE 342989, právne zast.: JUDr. Lukáčová & partners, s.r.o, so sídlom Mostná 72, 949
01 Nitra, IČO: 47 237 244 na vstup do konkurzného konania úpadcu, uznesením 5K/13/2018-202 zo dňa 11.09.2019
pripustil vstup ORLEANOX LIMITED, so sídlom Arch. Makariou III & Agias Elenis, 36 GALAXIAS COMMERCIAL
CTR, BLK B, 4th Floor, Flat/Office 404, 1061, Nikózia, Cyprus, IČO: HE 342989 do konkurzného konania úpadcu
namiesto pôvodného veriteľa Debt Collector, s.r.o., so sídlom Mostná 72, 949 01 Nitra, IČO: 36 748 919 a to v
celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 69.031,60 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2019

Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková,
K091154
Spisová značka: 5R/1/2018
Oznam

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
R.A.S., s.r.o., Sveržov, so sídlom
Priemyselná 3005/1, 085 01 Bardejov, IČO: 31 679 897, správcom ktorého je JUDr. Jozef Beňo, PhD., so sídlom
kancelárie Nám. sv. Egídia 40/93, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21,
814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 5R/1/2018-242 zo
dňa 23.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna
poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 346.325,49
EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019

Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K091155
Spisová značka: 5K/15/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: MANO - INDUSTRIE s.r.o. v
konkurze, so sídlom Štefánikova 81, 085 01 Bardejov, IČO: 46 524 479, správcom ktorého je Mgr. Slavomír Kollár, so
sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814
99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania úpadcu, uznesením 5K/11/2018-145 zo dňa
23.08.2019 pripustil vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO:
35 776 005 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 a to v celkovom rozsahu pohľadávok vo výške 220,53 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019

Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková,
K091156
Spisová značka: 5K/5/2018
Oznam

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:
EVERGREEN
SHOP, s.r.o. v konkurze, so sídlom Školská 3/13737, 080 06 Prešov, IČO: 47 139 650, správcom ktorého je Mgr.
Slavomír Kollár, so sídlom kancelárie Levočská 2, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením
5K/5/2018-142 zo dňa 23.08.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok
1.405,94 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019
Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
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K091157
Spisová značka: 5K/17/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NC TRANSPORT, s. r. o. v
konkurze, so sídlom Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45 313 539, správcom ktorého je Prvá
arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364 o návrhu Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na vstup do konkurzného konania
úpadcu uznesením 5K/17/2018-190 zo dňa 23.08.2019 pripustil vstup veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., so
sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 do konkurzného konania úpadcu namiesto pôvodného
veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 a to v celkovom rozsahu
pohľadávok vo výške 2.709,17 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019
___________________________________________________________________________

Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: NC TRANSPORT, s. r. o. v
konkurze, so sídlom Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 45 313 539, správcom ktorého je Prvá
arbitrážna k. s., so sídlom kancelárie MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, IČO: 36 795 364, o návrhu správcu na
zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, uznesením 5K/17/2018-195 zo dňa 04.09.2019 zrušil konkurz vyhlásený
na majetok úpadcu: NC TRANSPORT, s. r. o. v konkurze, so sídlom Budovateľská 1290, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 45 313 539 pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019
---------------------

Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K091158
Spisová značka: 5K/14/2018
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KOVOPROJEKT POPRAD a.s. v
konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 83, 058 01 Poprad, IČO: 31 651 411, správcom ktorého je Mgr. Zuzana
Maruniaková, so sídlom kancelárie Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu
uznesením 5K/14/2018-92 zo dňa 09.08.2019 zrušil konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: KOVOPROJEKT
POPRAD a.s. v konkurze, so sídlom Nám. sv. Egídia 83, 058 01 Poprad, IČO: 31 651 411 z dôvodu, že tu nie sú
predpoklady na konkurz.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2019
Okresný súd Prešov dňa 8.10.2019
Mgr. Alena Paveleková, sudca
K091159
Spisová značka: 1K/26/2016
Oznam
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu:GIRA - B.G.H., spol. s r.o. v konkurze,
so sídlom Bardejovská 27, 087 01 Giraltovce, IČO: 36 463 191 správcom ktorého je JUDr. Ján Surma, so sídlom
kancelárie Hlavná 122, 080 01 Prešov o návrhu Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005 na potvrdenie prevodu pohľadávok voči úpadcovi uznesením 1K/26/2016-218 zo dňa
21.8.2019 potvrdil prevod pohľadávok prihlásených v konkurze úpadcu z pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa, Ul.
29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005 a to v celkovej výške pohľadávok 15.102,26 EUR.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 13.09.2019

Okresný súd Prešov dňa 26.9.2019
JUDr. Štefan Tomašovský, sudca
K091160
Spisová značka: 38K/52/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu VAE CONTROLS Prievidza s. r. o. v
konkurze, so sídlom A. Hlinku 13, 972 01 Bojnice, IČO 31 632 343, ktorého správcom je JUDr. Ing. Veronika
Škodová so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1293, o odvolaní správcu z
funkcie, takto
rozhodol
Súd odvoláva z funkcie správcu JUDr. Ing. Veronika Škodová so sídlom kancelárie Dolná 6A, 974 01 Banská
Bystrica, značka správcu S1293.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091161
Spisová značka: 28K/13/2013
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu TATRY Invest, s.r.o. v konkurze so
sídlom Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO 36 485 756, ktorého správcom je JUDr. Stanislav Demčák so sídlom
kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu S1581, o výmene správcu takto
rozhodol
I. JUDr. Stanislav Demčák so sídlom kancelárie Štefánikova 8, 811 05 Bratislava, značka správcu S1581 sa
odvoláva z funkcie správcu.
II.HMG Recovery, k.s. so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava,
IČO 46 333 908, značka správcu S1565 sa ustanovuje do funkcie správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)

Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K091162
Spisová značka: 22K/9/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Ing. arch. Ján Cimra,
nar. 8.4.1951, trvale bytom Nad tehelňou 6, 911 01 Trenčín, ktorého správcom je JUDr. Matúš Košara, so sídlom
kancelárie Piaristická 276/46, 911 01 Trenčín, značka správcu S 1395, na návrh správcu uznesením č.k. 22K/9/2016302 zo dňa 12.9.2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 5.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K091163
Spisová značka: 38K/59/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Jana Struhárová, nar. 22.03.1965,
bydliskom Šafárikova 2735/1, Trenčín, uznaný za malý, ktorého správcom je obchodná spoločnosť BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava (pred tým 17.
Novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice), značka správcu S1169, o návrhu správcu na určenie paušálnej odmeny
za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
I. Správcovi obchodnej spoločnosti BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k. s. so sídlom kancelárie Námestie
Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, značka správcu S1169 sa priznáva paušálna odmena vo výške 756,82 eura.
II. Vo zvyšnej časti sa návrh správcu zamieta.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie, 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
ďalej ako CSP). Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
neboli splnené procesné podmienky,
súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné
práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie
prostriedky procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci
(§ 365 ods. 1 CSP).
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091164
Spisová značka: 38K/9/2019
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Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu obchodnú spoločnosť GAZZA s.r.o. v
konkurze so sídlom A. Hlinku 8, 971 01 Prievidza, IČO 36 307 092, ktorého správcom je obchodná spoločnosť HMG
Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565, o
návrhu odvolaného správcu na určenie paušálnej odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Odvolanému správcovi JUDr. Martina Válková so sídlom kancelárie Jilemnického 21, Trenčín, značka správcu S140
sa priznáva paušálna odmena vo výške
6 600,- eura.
Poučenie:
1.
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 38K/9/2019-66 zo dňa 05.06.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku s účinkami zverejnenia ku dňu 13.06.2019, vyhlásil konkurz na majetok úpadcu a do funkcie
správcu ustanovil JUDr. Martinu Válkovú so sídlom kancelárie Jilemnického 21, Trenčín, značka správcu S140.
Tunajší súd uznesením č.k. 38K/19/2018-192 zo dňa 18.09.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku s
účinkami zverejnenia ku dňu 25.09.2019 súd odvolal správcu JUDr. Martinu Válkovú so sídlom kancelárie
Jilemnického 21, Trenčín, značka správcu S140 a do funkcie úpadcu ustanovil obchodnú spoločnosť HMG
Recovery, k. s. so sídlom kancelárie Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO 46 333 908, značka správcu S1565
2.
Odvolaný správca do prvej schôdze veriteľov, konanej dňa 16.09.2019, zisťoval majetok úpadcu,
preskúmaval prihlášky a pohľadávky, vyhotovil zoznam pohľadávok, ktorý doručil súdu dňa 06.09.2019, vyhotovil
súpis majetku podstát, ktorý zverejnil v Obchodnom vestníku dňa 15.08.2019 a zvolal prvú schôdzu veriteľov
prostredníctvom Obchodného vestníka dňa 31.07.2019. Prvú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania
majetku úpadcu doručil súdu dňa 23.06.2019, druhú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku
úpadcu doručil súdu dňa 15.07.2019, tretiu písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu
doručil súdu dňa 29.07.2019 a štvrtú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu doručil
súdu dňa 06.09.2019.
3.
Podľa § 43 ods. 1 veta prvá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 7/2005 Z.z.) správca má za výkon funkcie do
konania prvej schôdze veriteľov nárok na paušálnu odmenu, ktorej výšku určí súd na jeho návrh po konaní prvej
schôdze veriteľov.
4.
Podľa § 43 ods. 2 veta prvá zák. č. 7/2005 Z.z. paušálna odmena správcu je splatná nasledujúci deň
po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o jej určení; paušálna odmena správcu sa uspokojuje prednostne pred
inými pohľadávkami proti podstate.
5.
V zmysle § 12 ods. 1 vyhl. č. 665/2005 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a vyrovnaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
vyhl. č. 665/2005 Z.z.) za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov patrí správcovi paušálna odmena v sume
a) 2 300 eur, ak hodnota majetku uvedená v súpise majetku podstát (ďalej len "súpisová hodnota majetku")
zapísaného do súpisu majetku podstát (ďalej len "súpis") bez poznámky v čase konania prvej schôdze veriteľov
nepresahuje 33 000 eur,
b) 4 600 eur, ak súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu bez poznámky v čase konania prvej schôdze
veriteľov presahuje 33 000 eur, ale nepresahuje 100 000 eur,
c) 6 600 eur v ostatných prípadoch.
6.
Súd priznal správcovi paušálnu odmenu vo výške 6 600,- eur na základe jeho návrhu doručenému
tunajšiemu súdu dňa 16.09.2019. Súpisová hodnota majetku zapísaného do súpisu majetku podstát v čase konania
prvej schôdze veriteľov prevyšuje 2 700 000,- eur. Výšku odmeny preto súd určil podľa § 12 ods. 2 písm. c) vyhl. č.
665/2005 Z.z., pričom nebol dôvod na krátenie odmeny podľa § 12 ods. 2,4 vyhl. č. 665/2005 Z.z.. Priznaná odmena
bude pohľadávkou proti podstate a bude sa uspokojovať prednostne pred inými pohľadávkami proti podstate.
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091165
Spisová značka: 38K/55/2015
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Gabriela Denková, nar.
28.01.1976, trvale bytom Jana Husa 1586/29, 075 01 Trebišov (pred tým D. Jurkoviča 423/11, 906 13 Brezová pod
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bradlom), ktorého správcom je Mgr. Bohuslav Gelatka so sídlom kancelárie Moyzesova 816/100, 017 01 Považská
Bystrica, značka správcu S1582, na návrh správcu uznesením č. k. 38K/55/2015-272 zo dňa 11.09.2019 zrušil
konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2019
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
Mgr. Lucia Beláková, vyšší súdny úradník
K091166
Spisová značka: 25OdK/327/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Vašek, narodený 17.05.1967, trvale bytom Smuha
390/26, 908 77 Borský Mikuláš, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Vašek, IČO: 30 743 621, s miestom
podnikania 908 77 Borský Mikuláš, Smuha 390/26, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie
slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie
konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Vašek, narodený 17.05.1967, trvale bytom Smuha
390/26, 908 77 Borský Mikuláš.
II.
Ustanovuje správcu: Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Námestie SNP 3, 917 01
Trnava, IČO: 47 246 880, značka správcu: S1685.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.10.2019, vedený pod položkou registra 1032/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
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Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
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Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K091167
Spisová značka: 28OdK/327/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, narodený 20.04.1959, trvale bytom
908 79 Borský Svätý Jur 150, podnikajúceho pod obchodným menom Ing. Ladislav Sokol, IČO: 34 739 271, s
miestom podnikania 908 79 Borský Svätý Jur 147, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 13.10.2017,
zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Ing. Ladislav Sokol, narodený 20.04.1959, trvale bytom 908 79
Borský Svätý Jur 150.
II.
Ustanovuje správcu: K/V Insolvency k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely,
IČO: 52 205 207, značka správcu: S1939.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.10.2019, vedený pod položkou registra 1033/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
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Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
JUDr. Vincent Szabó, 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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K091168
Spisová značka: 25OdK/328/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Roman Bartoš, narodený 03.01.1994, trvale bytom 919 32
Opoj 80, podnikajúceho pod obchodným menom Roman Bartoš, IČO: 46 630 091, s miestom podnikania 919 32 Opoj
80, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841,
kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Roman Bartoš, narodený 03.01.1994, trvale bytom 919 32 Opoj
80.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Peter Sopko, LL.M., so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
IČO: 42 296 951, značka správcu: S1619.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.10.2019, vedený pod položkou registra 1028/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
Podľa § 166g ods. 2 ZKR dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak a) v zozname majetku ani na dopyt správcu
neuviedol časť svojho majetku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť; na majetok
nepatrnej hodnoty sa neprihliada, b) v zozname veriteľov ani na dopyt správcu neuviedol veriteľa fyzickú osobu, v
čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
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neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K091169
Spisová značka: 25OdK/329/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Peter Barkóczi, narodený 07.09.1965, trvale bytom P. O.
Hviezdoslava 382/22, 922 42 Madunice, podnikajúceho pod obchodným menom Peter Barkóczi - PEMA, IČO: 52 007
561, s miestom podnikania 922 42 Madunice, P. O. Hviezdoslava 382/22, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so
sídlom Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01
Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Peter Barkóczi, narodený 07.09.1965, trvale bytom P. O.
Hviezdoslava 382/22, 922 42 Madunice.
II.
Ustanovuje správcu: JUDr. Viola Dudáková, so sídlom kancelárie Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 35
332 590, značka správcu: S31.
III.
Vyzýva veriteľov dlžníka, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky prihláškou postupom podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení(ďalej ako „ZKR“) v jednom
rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na
to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané kvalifikovaným
elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Na prihlášky doručené správcovi
neskôr sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do
času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh výťažku. Prihláška musí byť podaná na
predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti v zmysle § 29 ods. 1 ZKR, inak sa na ňu v konkurze
neprihliadne. Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k
týmto zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom sídle
Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v tomto
konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú vylúčené z uspokojenia.
V.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.

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

39

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

VI.
Ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka jeho známych veriteľov, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie ako v Slovenskej republike, spôsobom v zmysle článku 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Správca je povinný do 60 dní od vyhlásenia konkurzu a následne vždy v lehote 15 dní od uplynutia
ďalších šiestich kalendárnych mesiacov predložiť súdu podrobnú správu o priebehu konkurzu, najmä o zisťovaní
majetku a o vykonaných úkonoch smerujúcich k speňaženiu majetku patriaceho do konkurznej podstaty dlžníka.
VIII.
Účastníkov konkurzného konania poučuje, že z dôvodov podľa § 49 Civilného sporového poriadku
majú právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho
pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať odôvodnené
pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na námietky
doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a na námietky
týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd neprihliada. V námietke
zaujatosti musí byť uvedené, ktorému súdu je určená, kto ju robí, ktorej veci sa týka, čo sa ňou sleduje, podpis a
spisová značka konania. Ďalej proti komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa účastník
uplatňujúci si námietku o dôvode vylúčenia dozvedel, dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to
pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa uvedené náležitosti súd
neprihliada; v tomto prípade sa vec nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilného sporového poriadku).
IX.
Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s výkonom
správcovskej činnosti v sume 500 eur, zložený Centrom právnej pomoci na účet Okresného súdu Trnava dňa
01.10.2019, vedený pod položkou registra 1029/2019, poukazuje na účet správcu a upravuje učtáreň Okresného
súdu Trnava, aby ho správcovi vyplatila, po právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Rozhodnutie o začatí hlavného insolvenčného konania môže na základe článku 5 ods. 1 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20.05.2015 o insolvenčnom konaní, napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ, a
to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená(§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať
vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
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(§ 30 ods. 2 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom
podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou
bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s
odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný
ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť uspokojené
tieto pohľadávky a) pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo
poskytnutá ochrana pred veriteľmi (ďalej len „rozhodujúci deň“), b) budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo
inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim
dňom, c) pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide
o zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu. Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v
prípade oddlženia sa považuje a) príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý
kalendárny rok existencie pohľadávky, na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako
kalendárny rok zostáva vymáhateľná alikvotná časť príslušenstva, b) príslušenstvo pohľadávky, na ktoré vznikol
nárok v rozhodujúci deň a po rozhodujúcom dni; to neplatí pre pohľadávku z úveru na bývanie, ibaže bola prihlásená
do konkurzu, c) pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom, d) zmluvné pokuty a
iné súkromnoprávne alebo verejnoprávne peňažné sankcie, kde povinnosť, ktorá zakladá právo uplatniť alebo uložiť
takúto pokutu alebo sankciu, bola porušená pred rozhodujúcim dňom, e) peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo
patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom, f) trovy účastníkov konania, ktoré im vznikli v
súvislosti s účasťou v konkurznom konaní alebo v konaní o určení splátkového kalendára.
Podľa § 166c ods. 1 ZKR, oddlžením sú nedotknuté tieto pohľadávky a) pohľadávka veriteľa - fyzickej osoby, ktorú
nenadobudol postúpením, prevodom alebo prechodom s výnimkou dedenia, ak takáto pohľadávka nebola prihlásená
v konkurze z dôvodu, že veriteľ nebol správcom písomne upovedomený, že bol vyhlásený konkurz; ustanovenie §
166b ods. 1 písm. a) a b)tým nie je dotknuté, b) pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej
pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení, c) zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou
predmetu zabezpečovacieho práva; ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté, d) pohľadávka zo
zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane príslušenstva takejto
pohľadávky, e) pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky, f) pracovnoprávne nároky
voči dlžníkovi, g) peňažný trest podľa Trestného zákona, h) nepeňažná pohľadávka.
Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo splátkovým
kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné v
rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky dlžníka.
Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná (§ 166b),
ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi a
veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
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
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čoho dôsledku veriteľ neprihlásil svoju pohľadávku, aj keď o ňom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel
vedieť; na drobných veriteľov sa neprihliada, c) v návrhu alebo v prílohe návrhu alebo na dopyt správcu uviedol
nepravdivú dôležitú informáciu alebo neuviedol dôležitú informáciu, aj keď vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť, že ide o dôležitú informáciu, d) bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú
možno od neho spravodlivo vyžadovať, e) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa
úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh, f) v čase podania návrhu dlžník nebol
platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť, g) zo správania sa dlžníka
pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť
konkurzom alebo splátkovým kalendárom, h) zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že
mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo zvýhodniť niektorého veriteľa, i) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní
súdom určený splátkový kalendár, j) bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa, na ktoré vznikol
nárok po rozhodujúcom dni; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba dieťa alebo zákonný zástupca dieťaťa, k) bez
vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu poskytnutého preddavku na
úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum právnej pomoci, l) dlžník sa
domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum
hlavných záujmov.
Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné. Pohľadávkam sa
v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť. Takéto
pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia.
Podľa § 166f ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa§ 13a
Obchodného zákonníka.
Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení, na podnet prokurátora zruší takéto oddlženie, ak zistí, že
dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu
alebo určenia splátkového kalendára.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
JUDr. Dagmar Valocká, sudkyňa
K091170
Spisová značka: 36K/18/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Family Tarcsi, s.r.o., so sídlom
Táborská 3211/2B, Veľký Meder 932 01, IČO: 44 324 057, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sro, vložka číslo: 22478/T, správcom ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom kancelárie Korzo Bélu
Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, uznesením č.k. 36K/18/2015-352 zo dňa 05.09.2019, potvrdil prevod
pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1,
na nového veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

42

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

pohľadávok vo výške 402,61 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. SP/42-SP/56.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091171
Spisová značka: 36K/45/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: HARTES, s.r.o., so sídlom Na hlinách
20, 917 01 Trnava, IČO: 36 322 598, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 25326/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 37 988 620, uznesením č.k. 36K/45/2014-205 zo dňa 05.09.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa
Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa
Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške
6.956,83 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 13-25.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091172
Spisová značka: 36K/44/2014
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: COMONT, s.r.o., so sídlom
Bratislavská cesta 5409, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 243 507, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 12770/T, správcom ktorého je JUDr. Viera Nováková, so sídlom kancelárie Z.
Kodálya 769/29, 924 27 Galanta, uznesením č.k. 36K/44/2014-369 zo dňa 05.09.2019, potvrdil prevod pohľadávky z
veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok
vo výške 241,37 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 2/S (1-3).
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091173
Spisová značka: 36K/37/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SOVEREIGN SLOVAKIA s.r.o., so
sídlom Malookočská 356/11, 930 28 Okoč, IČO: 44 646 097, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 23347/T, správcom ktorého je JUDr. Miroslav Michalička, so sídlom kancelárie
Halenárska 18, 917 01 Trnava, uznesením č.k. 36K/37/2015-393 zo dňa 12.09.2019, potvrdil prevod pohľadávky z
veriteľa Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového
veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok
vo výške 1.078,89 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 5 a 63.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
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K091174
Spisová značka: 36K/41/2015
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: K - HOLZ spol. s r.o., so sídlom Trstín
540, 919 05 Trstín, IČO: 36 272 060, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka
číslo: 17157/T, správcom ktorého je JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava,
uznesením č.k. 36K/41/2015-216 zo dňa 05.09.2019, potvrdil prevod pohľadávky z veriteľa Sociálna poisťovňa,
ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1, na nového veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, v rozsahu pohľadávok vo výške 26.873,26
Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 4-28.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 8.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091175
Spisová značka: 3K/12/2015
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UNIMONT Slovakia, s.r.o., so sídlom
Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 429 325 uznesením 3K/12/2015-790 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 39.512,60 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým
číslom 37 až 61 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 8.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K091176
Spisová značka: 9K/4/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: TD improve, s.r.o., so sídlom
Cesta k lesu 10288/22, 036 01 Martin, IČO: 46 701 109, ktorého správcom je: JUDr. Milota Ferenčíková, PhD., so
sídlom kancelárie Pavla Mudroňa 505/5, 036 01 Martina, v časti o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 na povolenie vstupu do konania, takto
rozhodol
Povoľuje vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35
776 005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v rozsahu postúpenej pohľadávky vo výške 15.430,43 eur, ktorá je vedená v
konečnom zozname pohľadávok pod č. 47- 51.
Veriteľovi - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 zanikne
zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku postavenie účastníka
tohto konkurzného konania, v rozsahu postúpenej pohľadávky.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka. Odvolanie
je potrebné podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia zverejnením v Obchodnom vestníku, písomne na
Okresnom súde Žilina. Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom
vestníku.
V odvolaní je potrebné uviesť ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje, podpis a
spisovú značku konania. Ďalej je potrebné uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z
akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací
návrh).
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Odvolanie možno podať písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Podanie vo veci samej
urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu treba dodatočne doručiť v listinnej podobe
alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu; ak sa dodatočne nedoručí súdu do desiatich
dní, na podanie sa neprihliada. Súd na dodatočné doručenie podania nevyzýva. Podanie urobené v listinnej podobe
treba predložiť v potrebnom počte rovnopisov s prílohami tak, aby sa jeden rovnopis s prílohami mohol založiť do
súdneho spisu a aby každý ďalší subjekt dostal jeden rovnopis s prílohami. Ak sa nepredloží potrebný počet
rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie podania na trovy toho, kto podanie urobil (§ 125 CSP).

Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
Mgr. Antónia Ďuranová, sudca
K091177
Spisová značka: 3K/30/2014
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: LESOSTAV, spol. s r.o., so sídlom
Partizánska 93, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 601 618 uznesením 3K/30/2014-379 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 106.789,01 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom
53 až 79 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 8.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K091178
Spisová značka: 3K/13/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: WHY FIRST, s.r.o., so sídlom Kolárova 2641, 010
01 Žilina, IČO: 47 826 444 uznesením 3K/13/2017-326 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
27.869,33 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 173 až 184 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 8.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K091179
Spisová značka: 9K/4/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.,
so sídlom Štrková 17, 011 54 Žilina, IČO: 31 568 963 uznesením 9K/4/2017-301 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 176.397,87 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 3/1 - 40 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 8.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K091180
Spisová značka: 3K/32/2010
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu úpadcu: Avea, a.s., so sídlom Kamenná cesta 3, 010 01
Žilina, IČO: 36 808 784 uznesením 3K/32/2010-367 zo dňa 9.9. 2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu.
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Uznesenie nadobudlo právoplatnosť 3.10. 2019.

Okresný súd Žilina dňa 8.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K091181
Spisová značka: 3K/12/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: KAVO-TECH spol. s r.o., so sídlom V.
Tvrdého 1, 010 01 Žilina, IČO: 35 769 033 uznesením 3K/12/2017-214 zo dňa 9.9. 2019 potvrdzuje prevod
pohľadávok veriteľa Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484 v
celkovej výške 30.956,80 eur, ktoré sú vedené v konečnom zozname pohľadávok pod poradovým číslom 5a až 5n 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 8.10.2019
JUDr. Zuzana Mrenová, vyšší súdny úradník
K091182
Spisová značka: 1K/29/2013
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Karin Gogoláková, nar. 03.09.1974,
Medvedzie 166/49, 027 44 Tvrdošín, podnikajúci pod obchodným menom: Karin Gogoláková VPIK CHINCHILLA servis, Medvedzie 166/49, 027 44 Tvrdošín, IČO: 35 015 039, od 26.02.2018 pozastavená živnosť, správcom ktorého
je: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na jeho
odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: SKP, k.s., IČO: 44 915 691, so sídlom kancelárie Daxnerova 9, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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.

Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K091183
Spisová značka: 1K/1/2007
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného na majetok úpadcu: Ing. Vladimír Petrák, nar. 18.11.1955, Republiky
1001/17, 010 01 Žilina, správcom ktorého je: JUDr. Vladimír Herich, PhD., Dončova 13, 034 01 Ružomberok, v časti
o návrhu správcu na jeho odvolanie z funkcie po zrušení konkurzu, takto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Vladimíra Hericha, PhD., so sídlom kancelárie Dončova 13, 034 01 Ružomberok.

Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu súdu prvej inštancie vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť.
Sťažnosť môže podať ten, v koho neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na
súde, ktorý napadnuté uznesenie vydal. Za deň doručenia uznesenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení
uznesenia v Obchodnom vestníku.
O sťažnosti rozhoduje súd prvej inštancie spravidla bez nariadenia pojednávania. Ak nie je sťažnosť dôvodná, súd
sťažnosť zamietne. Ak je sťažnosť dôvodná, súd napadnuté uznesenie zruší alebo zmení; v prípade zrušenia
uznesenia je súdny úradník viazaný právnym názorom súdu.
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.

Okresný súd Žilina dňa 7.10.2019
JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
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K091184
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:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok v konaní sp. zn. 8K/38/2019
Mgr. Ing. Tomáš Čalfa, správca 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 § 32 ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý možno zložiť preddavok na trovy konania podľa §
32 ods. 7 a ods. 11 ZKR. Účet je vedený vo Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, číslo účtu :
SK1483300000002601065802.
V zmysle § 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 § 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 § 32 ods. 19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
V zmysle § 32 ods. 19 ZKR výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo
sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola
popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur

Mgr. Ing. Tomáš Čalfa
správca dlžníka

K091185
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eurotransfer, spol s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 722 261
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Puskailer
Sídlo správcu:
Račianska 71, 831 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/73/2018 S1172
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/73/2018
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Juraj Puskailer, správca úpadcu: Eurotransfer, spol. s .r.o., so sídlom Trenčianska 53, 82109 Bratislava,
IČO: 31722261, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č. k. 37K/73/2018,týmto zvoláva
prvú schôdzu veriteľov v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších právnych predpisov (ďalej v texte len "ZKR"), ktorá sa bude konať dňa 26.11.2019 (utorok) o
11:00 hod. na adrese Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3. Program schôdze je nasledovný:
1. Otvorenie schôdze, 2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania, 3. Voľba veriteľského
výboru, 4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ods. 1 ZKR, 5. Záver.
Veritelia fyzické osoby pri prezentácii predložia doklad totožnosti. Veritelia právnické osoby predložia aktuálny
výpis z obchodného registra spolu s dokladom totožnosti príslušného člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.
Osobitne upozorňujeme veriteľov, že termín schôdze môže byť zrušený vzhľadom na skutočnosť, že
pravdepodobne bude predĺžená lehota na popieranie pohľadávok z dôvodu vysokého počtu prihlásených
pohľadávok podľa ustanovenia § 32 ods. 4 ZKR. V uvedenom prípade bude termín tejto zvolanej schôdze
zrušený osobitným oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku.

K091186
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dareq s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 635 177
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/63/2014 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/63/2014
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Predmet: Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok veriteľov doručených po uplynutí základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok
Správca oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky veriteľa doručené po uplynutí
základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok:
1. Pohľadávky veriteľa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Panónska cesta 2, 851 04
Bratislava, IČO: 35 937 874, prihlásené súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č.
7, zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. 256/1 až por. č. 256/28: pohľadávka č. 1 v celkovej
výške 770,28 EUR; pohľadávka č. 2 v celkovej výške 255,44 EUR; pohľadávka č. 3 v celkovej výške
388,99 EUR; pohľadávka č. 4 v celkovej výške 854,09 EUR; pohľadávka č. 5 v celkovej výške
916,84 EUR; pohľadávka č. 6 v celkovej výške 915,80 EUR; pohľadávka č. 7 v celkovej výške
880,32 EUR; pohľadávka č. 8 v celkovej výške 861,28 EUR; pohľadávka č. 9 v celkovej výške
880,32 EUR; pohľadávka č. 10 v celkovej výške 770,28 EUR; pohľadávka č. 11 v celkovej výške
773,82 EUR; pohľadávka č. 12 v celkovej výške 563,50 EUR; pohľadávka č. 13 v celkovej výške
861,28 EUR; pohľadávka č. 14 v celkovej výške 548,46 EUR; pohľadávka č. 15 v celkovej výške
861,28 EUR; pohľadávka č. 16 v celkovej výške 880,32 EUR; pohľadávka č. 17 v celkovej výške
788,60 EUR; pohľadávka č. 18 v celkovej výške 968,94 EUR; pohľadávka č. 19 v celkovej výške
880,32 EUR; pohľadávka č. 20 v celkovej výške 770,28 EUR; pohľadávka č. 21 v celkovej výške
861,28 EUR; pohľadávka č. 22 v celkovej výške 861,28 EUR; pohľadávka č. 23 v celkovej výške
880,32 EUR; pohľadávka č. 24 v celkovej výške 770,28 EUR; pohľadávka č. 25 v celkovej výške
861,28 EUR; pohľadávka č. 26 v celkovej výške 399,89 EUR; pohľadávka č. 27 v celkovej výške
563,50 EUR; pohľadávka č. 28 v celkovej výške 861,28 EUR.
2. Pohľadávky veriteľa Štefan Sátor, nar. 14.08.1957, bytom Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica,
podnikajúci pod obchodnom menom Štefan Sátor – ECOLMONT – ROKO SLOVAKIA, s miestom
podnikania Rozkvet 2033/71, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 32 889 933, prihlásené súhrnnou
prihláškou nezabezpečených pohľadávok por. č. 1, zapísané do zoznamu pohľadávok pod por. 257/1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a por. č. 257/2: pohľadávka č. 1 v celkovej výške 14.001,60 EUR; pohľadávka č. 2 v celkovej výške
22.345,53 EUR.
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s.

K091187
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Danihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 3156 / 4, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/407/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/407/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Michal Pohovej, správca Judita Danihelová, Palárikova 3156/4, 811 04 Bratislava, narodená: 30.10.1974, v
konkurznej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava I, spis. zn.: 8OdK/407/2019 týmto oznamuje, že dňom
zverejnenia tohto oznámenia je možné nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, a to počas stránkových hodín: pondelok až piatok 8,00 - 12,00 hod.,
12,30 - 15,30 hod. Nahliadnuť do spisu je možné po predchádzajúcej dohode na základe žiadosti zaslanej
písomne na adresu sídla kancelárie správcu alebo e-mailom na adresu mpohovej@pohovejpartners.sk.
V Bratislave, dňa 09.10.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca

K091188
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bačíková Erika, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Sv. Františka 3440/10, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.10.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/190/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/190/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: Ing. Erika Bačíková, nar.: 17.10.1965, trvale bytom Nám.
Sv. Františka 344/10, 841 04 Bratislava (ďalej len „dlžník") týmto vyhodnocujem 1. kolo verejného ponukového
konania na speňaženie majetku, zahrnutého do súpisu majetku zverejneného v Obchodnom vestníku č. 182/2019
zo dňa 20.9.2019 a to:
1. osobné motorové vozidlo zn. Škoda Octavia, rok výroby 1999 – súpisová hodnota stanovená na sumu
1.100 Eur (ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Oznámenie o vyhlásení 1. kola verejného ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
185/2019 zo dňa 25.9.2019.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na podávanie ponúk bolo určených desať (10) kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní
verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas zverejnenia sa spravoval § 199 ods. 9 ZKR, t. j.
posledným dňom lehoty bol 7.10.2019). V lehote podľa predchádzajúcej vety musela byť ponuka skutočne
doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky bola stanovená ako 100% súpisovej
hodnoty predmetu speňažovania.
Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní bolo zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola v plnom rozsahu zložená na účet
správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
Otváranie obálok sa uskutočnilo dňa 9.10.2019 v čase od 9,20 hod. v sídle kancelárie správcu.
Do verejného ponukového konania boli doručené nasledovné ponuky:
Meno a priezvisko / Názov
Matej Kiska

Dátum doručenia
ponuky
4.10.2019

Dátum otvorenia ponuky

Ponúknutá suma

Zložené na účet

9.10.2019

101,- Eur

4.10.2019

Vychádzajúc z kritérií 1. kola verejného ponukového konania konštatujem, že do verejného ponukového konania
sa prihlásil jeden uchádzač, ktorý ponúkol za odkúpenie predmetu speňaženia sumu 101 Eur, pričom splnil
formálne podmienky verejného ponukového konania. Avšak, s poukazom na bod 8 podmienok verejného
ponukového konania, ponuku uchádzača odmietam, a to z dôvodu, že ju považujem za neprimerane nízku.
Zložená záloha na kúpnu cenu bude bez zbytočného odkladu vrátená bezhotovostným prevodom na uchádzačom
označený účet.
Bratislava, 9.10.2019
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K091189
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Judita Danihelová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Palárikova 3156 / 4, 811 04 Bratislava-Staré Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michal Pohovej
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/407/2019 S1462
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/407/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015
Invitation to the lodge a claim for foreign creditor according to the Regulation (EU) 2015/848 of the European
Parliament and of the Council of 20 May 2015
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 848/2015 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Judita Danihelová, Palárikova 3156/4, 811 04 Bratislava, narodená: 30.10.1974, Slovenská republika
(ďalej len „Dlžník") oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 05.09.2019, č.k.:
8OdK/407/2019, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok Dlžníka a za správcu dlžníka bol ustanovený JUDr. Michal Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811
06 Bratislava, Slovenská republika, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti
SR, značka správcu: S 1462.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015, as the
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bankruptcy trustee of the debtor: Judita Danihelová, born: 30.10.1974, address: Palárikova 3156/4, 811 04
Bratislava, Slovak Republic, my duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, proc.
no: 8OdK/407/2019, dated on 05.09.2019, which was announced in the Commercial Bulletin No. 191/2019 dated
03.10.2019, bankruptcy procedure was declared on the Debtor's estate and simultaneously the JUDr. Michal
Pohovej, trustee, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovak Republic, trustee registered in the trustee
register kept by the Ministry of Justice of the Slovak republic, trustee sign: S 1462 was appointed as the
bankruptcy trustee of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 v spojení s ust. §
199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)).
The bankruptcy is considered as declared by publishing of the resolution on declaring of the bankruptcy in the
Commercial Bulletin, whereby as the day of publishing (delivery) of the court decision the day following the day
after the publishing of the court decision in the Commercial Bulletin shall be considered. The Debtor becomes the
Bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 in connection with the provision of § 199 sec. 9 of the Act No.
7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter only as „the BRA“)).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu konkurznej podstaty úpadcu na adrese: JUDr. Michal Pohovej,
správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu 167l ods. 3 ZKR).
The lodgement shall be lodged in one counterpart to the bankruptcy Trustee to the address: JUDr. Michal
Pohovej, správca, Námestie Slobody 10, 811 06 Bratislava, Slovenská republika whereby the lodgement shall be
delivered to the Trustee in the base lodgement period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
(§ 167l sec. 3 BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivered the lodgement to the Trustee later than in the base lodgement period, the lodgement shall
be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote. The registration of such lodgement
into the register of lodgements shall be published by the Trustee in the Commercial Bulletin with stating the
creditor and the registered amount. Delivery of the lodgement causes the same legal effects as the claiming the
rights on court (§ 167l sec. 3 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of
claim, type of security, order of security and legal cause of security (§ 29 sec. 2 BRA).
Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na
bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
The creditor is entitled to lodge to the bankruptcy proceedings till the time the Trustee publishes in the
Commercial Bulletin information that he is about to prepare the schedule. The secured creditor of mortgage is
entitled to lodge a claim, only if the claim is payable in its entirety, or his security is afore in order. The Trustee will
notify about these circumstances the relevant secured creditor (167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
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ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
The creditor, who has the claim against third person, however secured by Debtor´s assets, is entitled to lodge a
claim, if this claim is secured by securities tied to assets of the debtor. The creditor could be satisfied only from
gains gained by encashing assets, which secures his claim, whereby he can exercise the right to vote on
creditor´s meeting only in the range of possible claim satisfaction from assets, which secures his claim (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko veriteľa, ak ide o fyzickú osobu,
alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena, identifikačné číslo alebo iný
identifikačný údaj a miesto podnikania veriteľa, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, alebo názov, identifikačné
číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo veriteľa, ak ide o právnickú osobu, b) meno, priezvisko a bydlisko
úpadcu, ak ide o fyzickú osobu, alebo obchodné meno, meno a priezvisko, ak sa odlišuje od obchodného mena,
identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a miesto podnikania úpadcu, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,
alebo názov, identifikačné číslo alebo iný identifikačný údaj a sídlo úpadcu, ak ide o právnickú osobu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The lodgement must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements, otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the lodgement are: a) name, surname and residence of the
creditor, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is natural person, or business name and corporate ID or other
identification number and seat of the creditor, who is legal person, b) name, surname and residence of the
Bankrupt, who is natural person, or business name, name and surname, if there is difference, corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is natural person, or business name and corporate ID or
other identification number and seat of the Bankrupt, who is legal person, c) legal reason of the establishment of
the claim, d) order of satisfying of the claim from the general estate, e) total amount of the claim, f) signature (§ 29
sec. 1 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be lodged in currency - EUR.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR). Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v
prihláške podľa ZKR.
Documents which proves the circumstances stated in the lodgement shall be attached to the lodgement. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the lodgement a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA). The creditor is responsible for the accuracy of the data's stated in the lodgement according to the
BRA.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company at the territory of the Slovak
republic, is obliged to determine his representative for delivering with residence or seat in the Slovak republic and
to announce the determination of the representative to the Trustee, otherwise the documents will be delivered
only by publishing them in the Commercial Bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
After the expiration of the base lodgement period the Trustee without undue delay submits to the court together
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with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as a
lodgements, whereby the court determines by a resolution without undue delay, if these submissions were taken
into consideration as lodgement. The resolution of the court will be delivered to the Trustee, who will notify the
relevant persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was applied, which is applying in the bankruptcy by the lodgement, can´t be
corrected or amended (§ 30 sec. 2 BRA).
V/In Bratislave, 09.10.2019.
JUDr. Michal Pohovej, správca/trustee

K091190
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PWR - Plastic waste recycling a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 058 645
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Radoslav Hajdúch
Sídlo správcu:
Rovinka 268, 900 41 Rovinka
Spisová značka správcovského spisu: 8K/51/2018 S1441
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/51/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

JUDr. Radoslav Hajdúch, so sídlom kancelárie Nám. M. Benku 9, 811 07 Bratislava, správca úpadcu PWR –
Plastic waste recycling a.s., so sídlom Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 058 645, v súlade
s ust. § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, týmto zverejňuje aktualizáciu súpisu
majetku úpadcu, a to nasledovne:

Všeobecná podstata:
Súp.
maj.č.

Popis

Počet
ks

Podiel
úpadcu

Hodnota
bez DPH

1.

Vysokozdvižný vozík NISSAN

2

1/1

10.000,00

2.

FIAT Ducato, EČV: LC278CA

1

1/1

5.000,00

1/1

20.000,00

1/1

2.000,00

1/1

7.500,00

1/1

4.000,00

3.
4.
5.
6.

zložka

Prístrešok nad tankovacou
1
plochou
Súbor techniky – kamerový
1
systém
Protipožiarny systém SAPFIRE
1
MPH
Oplotenie areálu

1

majetku

v EUR

Dôvod zapísania do súpisu
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR
majetok úpadcu
písm. a) ZKR

podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1
podľa § 67 ods. 1

Oddelená podstata:
Oddelená
podstata
HMC Grid s.r.o., Tajovského 8568/3, 010 01 Žilina, IČO: 50 605 941
Zabezpečeného veriteľa:
1.) Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti číslo: 4010/15/026-ZZ-01 zo dňa 25.03.2015 uzatvorená
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medzi OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 ako právnym predchodcom
Záložného veriteľa a úpadcom ako záložcom. Záložné právo vzniklo registráciou v katastri nehnuteľností
vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, vklad záložného práva bol povolený pod č. V 725/15
dňa 09.06.2015.
Právny
dôvod 2.) Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnej veci č.: 4010/15/026-ZZ-02 zo dňa 25.03.2015 uzatvorená
vzniku/zriadenia
medzi OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 ako právnym predchodcom
zabezpečovacieho práva: Záložného veriteľa a úpadcom ako záložcom. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri
záložných práv dňa 25.03.2015 o 14:20:51 pod sp. zn. NCRzp: 7928/2015
3.) Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávkam č.: 4010/15/026-ZZ-04 zo dňa 25.03.2015 uzatvorená
medzi OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO: 31 318 916 ako právnym predchodcom
Záložného veriteľa a úpadcom ako záložcom. Záložné právo vzniklo registráciou v Notárskom centrálnom registri
záložných práv dňa 25.03.2015 o 14:15:05 pod sp. zn. NCRzp: 7926/2015
1.)
9.6.2015
Dátum
vzniku
2.)
25.3.2015
14:20:51
zabezpečovacieho práva:
3.) 25.3.2015 14:15:05
Poradie zabezpečovacieho
Prvé poradie
práva:
Poradie
zabezpečenej
pohľadávky
v zozname 14.1
pohľadávok:
Výška
zabezpečenej
382.981,53 EUR
pohľadávky:

Súp.
zložka
maj.č.

Popis

1.

Stredisko na zhodnocovanie
SR
plastových odpadov

Súp.
zložka
maj.č.

Popis

Počet
Podiel úpadcu
ks

Hodnota majetku v EUR bez
Dôvod zapísania do súpisu
DPH

2.

Recyklačná technológia

3

1/1

1.500.000,00

3.

Obytný kontajner – vrátnica

1

1/1

2.000,00

4.

Havarijná nádrž – podzemná 1

1/1

5.000,00

5.

Pohľadávka
voči
Union
poisťovňa, a.s. - náhrada
škody vo výške, ktorá bude 1
určená
na
základe
znaleckého posudku

1/1

Hodnota bude určená na majetok úpadcu podľa § 67
základe znaleckého posudku
ods. 1 písm. a) ZKR

6.

Tankovacia nádrž

2

1/1

60.000,00

7.

Kontajner Abroll

2

1/1

5.000,00

8.

Mostová
nízkonájazdová

1

1/1

5.000,00

Štát

váha

Obec

Katastrálne Číslo Súpisné Parcelné Podiel
územie
LV
číslo
číslo
úpadcu

Lučenec Lučenec

10650 5454

7498/113 1/1

Hodnota
Dôvod
majetku
V zapísania do
EUR bez DPH súpisu
majetok
úpadcu podľa §
500.000,00
67 ods. 1 písm.
a) ZKR

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

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

JUDr. Radoslav Hajdúch, správca

K091191
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Denisa Sabolová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1974
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Dunajská 4, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/224/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/224/2019
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

55

Obchodný vestník 198/2019
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

37OdK/224/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Mgr. Denisa Sabolová, nar. 03.11.1974,
bytom Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava, v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlásenie pohľadávok, zapísal do zoznamu pohľadávok nasledujúcu pohľadávku:
- Mgr. Štefánia Čubáková, bytom Lackovce 272, 066 01 Humenné v celkovej prihlásenej sume 1.500,- €,

V Bratislave, dňa 09.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K091192
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Bubeníková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Legionárska 23, 831 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.9.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/363/2019 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/363/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Dana Jelinková Dudziková,so sídlom Dunajská 25,811 08 Bratislava, správca dlžníka Katarína Bubeníková,
Legionárska 23, 831 01 Bratislava, nar. 6.9.1983, oznamuje účastníkom konania, že dňom uverejnenia tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese
Dunajská 25, 811 08 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 8.30 hod do 14.30 hod.
Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo mailom na jelinkova@advocare.sk
V Bratislave, dňa 7.10.2019
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková, správca

K091193
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Zeman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Králika 2/6170, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/429/2019 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/429/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, v konkurznej veci úpadcu Silvester Zeman,
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narodený 13.9.1974, Štefana Králika 6170/2, 84107 Bratislava, vedenej na Okresnom súde Bratislava I, pod
sp.zn. 8OdK/429/2019, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v
pracovných dňoch, a to od pondelka do piatku medzi 9.00 hod. a 15.00 hod. po telefonickej dohode na
telefónnom čísle 0948803830 alebo je možné si termín nahliadnutia do spisu dohodnúť prostredníctvom
elektronickej pošty na aggmilos@gmail.com.

K091194
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvester Zeman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štefana Králika 2/6170, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.9.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Miloš Ágg
Sídlo správcu:
Lužná 6, 851 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/429/2019 S1233
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/429/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“ (cs) „Výzva na 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 reikalavimai. Privalomieji terminai“ (hu) „Felhívás követelés bejelentésére.
Betartandó határidők“ (mt) „Stedina ghal prezentazzjoni ta´talba. Limiti taz-zmien 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 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 ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat“ (sv) „Anmodan att anmäla
fordran. Tidsfrister att iaktta“ 1.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka: Silvester Zeman,
narodený 13.9.1974, Štefana Králika 6170/2, 84107 Bratislava (ďalej len "dlžník"), oznamujem, že Uznesením
Okresného súdu Bratislava I zo dňa 9.9.2019, sp. zn. 8OdK/429/2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Toto uznesenie okresného súdu bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 9.10.2019. Dňom 10.10.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka. 1. According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated
20th May 2015 on Insolvency proceedings, as the bankruptcy trustee of the debtor Silvester Zeman, born
13.9.1974, Štefana Králika 6170/2, 84107 Bratislava (hereinafter referred to as "debtor") we are obligated to
inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/429/2019 dated 9.9.2019 bankruptcy
procedure was declared on the Bankrupt’s estate. This resolution of the District Court was published in Business
Journal on 9.10.2019. The bankruptcy was declared on 10.10.2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od
vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese: Mgr. Miloš Ágg, správca
so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, Slovenská republika, alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky
prostredníctvom na to určeného elektronického formulára; elektronické podanie a jeho prílohy musia byť
podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Ak veriteľ
doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo.
Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením
veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR). Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Predpísané tlačivá sú veriteľom k dispozícii na
webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. 2. According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter
referred to as "the BRA") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one copy in writting form to the bankruptcy trustee to the
address: Mgr. Miloš Ágg, správca so sídlom Lužná 6, 85104 Bratislava, Slovakia or in electronic form to trustee´s
electronic mailbox by using special electronic form. The Electronic submission with its attachments must be
signed by guaranteed electronic signature of authorized person. Should creditor serve the application on trustee
after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may not
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vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA). The registration has to provide information about
the other rights pertaining to registered receivable. The application must be submitted on a prescribed form and
must include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The prescribed forms are
available to the creditor on the Ministry of Justice of the Slovak Republic website:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-arestrukturalizacia.aspx. 3. Základnými náležitosťami
prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo
názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej
podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť
podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu
vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a
príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. 3. The basic requirements of the application are: a) name,
surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of
the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general
property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application must be
submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the security right
(§ 29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures,
whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§
29sec. 4 BRA). The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall
be stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. 4. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
28 ods. 6 ZKR). Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru
na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je
skoršie v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne
upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR). Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny
preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o
pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§
29 ods. 6 ZKR). 4. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and
the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA). A secured
creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in its enterity
or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue delay secures
the secured home loan (Article 167l (1) of the BRA). A creditor who has a claim against another person as a
debtor may also sign if he is secured by the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied
in bankruptcy proceeding only by the gain obtained by the monetization of the property securing his claim. The
voting rights of the creditors' meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by
the assets secured by him (Section 167l (2) BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the
stated facts. The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the
claim in the accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the
accountancy (§ 29 sec. 6 BRA). 5. 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). 5. 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). 6.
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená
pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR). 6. The
trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together with his
statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as application,
whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
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consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA). 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). 7. Účastník konkurzného
konania má právo uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom
na jeho pomer k veci, k účastníkom, ich zástupcom alebo osobám zúčastneným na konaní možno mať
odôvodnené pochybnosti o jeho nezaujatosti, a to najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok. Na
námietky doručené neskôr, na opakované námietky z toho istého dôvodu, ak o nich už nadriadený súd rozhodol a
na námietky týkajúce sa len okolností spočívajúcich v postupe sudcu v konaní o prejednávanej veci súd
neprihliada. V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti komu smeruje,
dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia dozvedela a
dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez svojej viny
pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá (§ 52 ods. 2 Civilný sporový poriadok). 7. A party to the insolvency proceedings
has the right to dispute to bias against the judge hearing the case and to decide whether there may be reasonable
doubt as to his / her relation to the case, the parties, their agents or persons involved in the proceeding, and not
later than the expiration The deadlines for the lodging the claims. The objections received later, the repeated
objections for the same reason, if the supreme court has already ruled on them, and on the objections concerning
only the circumstances of the conducting the proceedings of the judge in the present case, the court disregards.
In the objection of bias, apart from the general requirements of filing, the reason for which the judge is to be
excluded must be stated, when the party claiming the reason for the exclusion has learned and the evidence to
prove its claim, the nature of which is admissible, Can not join without guilt. A submission that does not meet the
requirements of the first sentence, the court disregards; In that case the submission is not handed over to the
supreme court (Article 52 (2) Civil Dispute Settlement). Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé
bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s
č. 54 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015. 8. 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 on Insolvency proceedings.

K091195
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SPAK spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1788/25, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 967 986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Margita Hrivňáková
Sídlo správcu:
Májkova 3, P.O.Box 76, 820 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/81/2018/S1136
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/81/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

V konkurznej veci úpadcu: SPAK spol. s r.o. v konkurze, so sídlom: Hviezdoslavova 1788/25, 901 01 Malacky,
IČO: 35 967 986, sp. zn. 8K/81/2018, správca úpadcu JUDr. Margita Hrivňáková, týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák.
č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje zapísanie prihlásenej pohľadávky
veriteľa:
- PEPSI-COLA SR, s.r.o., so sídlom: Nádražná 534, 901 01 Malacky, IČO: 31 362 681, v prihlásenej sume 89,85
Eur,
do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
V Bratislave dňa 9. 10. 2019
JUDr. Margita Hrivňáková, správca
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K091196
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STFNL, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Einsteinova 18, 851 01 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 360 325
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/51/2018 S1636BA
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/51/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE – II. KOLO
LexCreditor k.s., so sídlom Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, správca úpadcu: STFNL s.r.o., so
sídlom Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 36 360 325 (ďalej len ako "úpadca") vyhlasuje v súlade s ust. §
92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (“ZKR“) II. kolo ponukového konania na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej
zmluvy, predmetom ktorej je hnuteľný majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty úpadcu za najvyššiu
ponúknutú kúpnu cenu formou predaja po súboroch:
SÚBOR č. 1 (súpisová zložka majetku č. 1 - súbor hnuteľných vecí)
popis
stav opotrebovanosti

skladové zásoby úpadcu, odevy a obuv zn. Stefanel a Cuple
nové, bez opotrebovania

SÚBOR č. 2 (súpisová zložka majetku č. 2 - súbor hnuteľných vecí)
popis
stav opotrebovanosti

vybavenie maloobchodných predajní zn. Stefanel a zn. Cuple (inventár)
primeraný veku

Uvedený hnuteľný majetok bol zaradený do súpisu všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom
vestníku SR č. 237/2018 publikovanom dňa 10.12.2018.
V ponukovom konaní na predaj hnuteľného majetku ako SÚBOR č. 1 a SÚBOR č. 2 je kúpna cena stanovená
bez obmedzenia - najvyššia ponuka za súbor hnuteľných vecí, pričom nesmie byť neprimeraná. Úpadca nie
je platcom dane z pridanej hodnoty.
Primeranosť ponuky bude posudzovať zástupca veriteľov, ktorého posúdenie bude pre správcu záväzné.
Zástupca veriteľov si vyhradzuje právo odmietnuť každú ponuku.
Podmienky ponukového konania pre predaj hnuteľných vecí ako SÚBOR č. 1 a SÚBOR č. 2:
1/ Návrhy sa podávajú osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: LexCreditor k.s., Laurinská 3/A, 811
01 Bratislava-Staré Mesto v zalepenej obálke s výrazným označením „PONUKOVÉ KONANIE – STFNL –
NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.
Včas doručené ponuky na adresu kancelárie správca označí dátumom doručenia a poradovým číslom. Ponuka,
ktorá nebude doručená do skončenia lehoty sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred
uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná až do skončenia
ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť len jednu
ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada. Na obálky, ktoré budú pre nedostatočné označenie
otvorené nebude správca prihliadať.
2/ Obálka musí obsahovať:
·

riadnu identifikáciu súboru hnuteľných vecí, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v
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zozname majetku určeného na speňaženie (SÚBOR č. 1 a SÚBOR č. 2),
ponúkanú kúpnu cenu,
doklad preukazujúci právnu subjektivitu právnickej osoby, originál alebo overenú fotokópiu výpisu z
obchodného alebo živnostenského alebo iného registra nie staršiu ako 1 mesiac s označením
obchodného mena, sídla a IČO; u fyzických osôb – nepodnikateľov sa uvedie meno, priezvisko, dátum
narodenia, bydlisko a priloží sa fotokópia OP alebo rodného listu,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu.

3/ Účastníci ponukového konania sú povinní uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu na účet konkurznej podstaty
IBAN: SK89 7500 0000 0040 2085 6509, vedený vo ČSOB, a.s. nasledovne:
·
·
·

zábezpeka na kúpnu cenu pre SÚBOR č. 1 vo výške 300,00 EUR
zábezpeka na kúpnu cenu pre SÚBOR č. 2 vo výške 500,00 EUR
zábezpeka na kúpnu cenu spolu pre SÚBOR č. 1 a SÚBOR č. 2 vo výške 800,00 EUR

Zábezpeka sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet konkurznej podstaty najneskôr v
poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
4/ Podmienkou na akceptáciu ponuky je doručenie ponuky záujemcu a poukázanie zábezpeky na účet konkurznej
podstaty. Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov, alebo údajov má
právo správca odmietnuť a neprihliadať na ňu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. V prípade,
ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, má prednosť tá
ponuka, v ktorej záujemca prejavil záujem o odkúpenie oboch súborov. V prípade viacerých záujemcov o
odkúpenie oboch súborov súčasne má prednosť ponuka záujemcu, ktorá bola doručená správcovi skôr.
5/ Bližšie informácie o speňažovanom majetku budú záujemcom poskytnuté po telefonickom dohovore na
telefonickom čísle +421 (2) 5413 1276, prípadne po zaslaní požiadavky na e-mail: info@lexcreditor.sk.
6/ Správca je povinný bez zbytočného odkladu po otvorení obálok s ponukami oboznámiť zástupcu veriteľov s
víťaznou ponukou a zároveň mu oznámiť stanovisko, či správca považuje víťaznú ponuku za primeranú alebo
navrhuje všetky ponuky odmietnuť z dôvodu neprimerane nízkej navrhnutej kúpnej ceny.
7/ Zástupca veriteľov bez zbytočného odkladu oznámi správcovi svoje stanovisko k vyhodnoteniu víťaznej ponuky
a odporučí správcovi uzatvoriť resp. neuzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom, ktorý predložil víťaznú ponuku. V
prípade neschválenia víťaznej ponuky zástupcom veriteľov je správca povinný zorganizovať ďalšie kolo
ponukového konania.
8/ Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 7 dní od otvorenia obálok. Správca bude informovať všetkých záujemcov
ponukového konania do 15 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako
úspešný v ponukovom konaní, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny a záujemca je povinný uhradiť
zvyšok kúpnej ceny v lehote 3 dní od doručenia výzvy správcu na doplatok ponúkanej kúpnej ceny. V prípade, ak
záujemca neuhradí doplatok kúpnej ceny, alebo neuzatvorí zmluvu, prepadne uhradená zábezpeka v prospech
konkurznej podstaty a správca je povinný príslušné kolo ponukového konania zopakovať.
9/ Správca má právo odmietnuť cenu ako neprimeranú nízku.
10/ Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

všetky hnuteľné veci budú kupujúcemu prenechané ako stoja a ležia,
kupujúci je povinný prevziať všetky veci najneskôr do piatich dní od podpisu kúpnej zmluvy,
hnuteľné veci budú kupujúcemu odovzdané na adrese: Vajnorská 122, Bratislava,
náklady spojené s prevzatím všetkých vecí bude znášať kupujúci,
nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia všetkých vecí má prejsť na kupujúceho súčasne
s nadobudnutím vlastníctva. Kupujúci nadobudne vlastníctvo prevzatím hnuteľných vecí,
správca uzavrie s vybraným účastníkom kúpnu zmluvu až po zaplatení celej kúpnej ceny.

LexCreditor k.s. – správca úpadcu
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K091197
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
kpt. Jaroša 2352 / 5, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/418/2019 S1799
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/418/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca dlžníka: Vladimíra Bilová, nar. 15.11.1976, bytom kpt. Jaroša
2352/5, 902 01 Pezinok, týmto oznamuje účastníkom konania, ich zástupcom, prípadne ďalším oprávneným
osobám, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Dostojevského rad 5,
811 09 Bratislava, počas stránkových hodín v pondelok až v piatok v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00
hod. do 15.00 hod.. Nahliadnutie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť so správcom na tel. čísle 02/59103900
alebo e - mailom na msutkova@patent-iurist.sk.
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, správca

K091198
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: M 8 Slovakia, spol. s r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 2 / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 768 176
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Kubik
Sídlo správcu:
Hlavná 48, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 37K/85/2018 S1223
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/85/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

JUDr. Peter Kubik, Hlavná 48, Dunajská Streda, správca úpadcu M 8 Slovakia, spol. s r.o., Tkáčska 2, Prešov,
IČO 44 768 176 oznamujem doplnenie súpisu všeobecnej podstaty úpadcu o nasledujúcu súpisovú zložku:
Typ majetku
Peňažná
pohľadávka

Podstata
Všeobecná
podstata

Názov
pohľadávka z titulu náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva za obdobie
01.10.2016 do 15.10.2018 v sume 10378,- €, dlžník Košický samosprávny kraj

Súpisová
hodnota [EUR]
10378.00

V Dunajskej Strede dňa 09.10.2019
JUDr. Peter Kubik, správca

K091199
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bilová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
kpt. Jaroša 2352 / 5, 902 01 Pezinok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Krumpolcová Šutková
Sídlo správcu:
Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/418/2019 S1799
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Okresný súd Bratislava I
8OdK/418/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca dlžníka:
(ďalej len "dlžník" ) Vladimíra Bilová, nar. 15.11.1976, bytom kpt. Jaroša 2352/5, 902 01 Pezinok, Slovenská
republika oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/418/2019-12 zo dňa 6.9.2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 193/2019 dňa 7.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií /ďalej len ZKR/ veritelia dlžníka sú povinní v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Mária
Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava, Slovenská republika. Ak veriteľ doručí správcovi
prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva
spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi
v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí
obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu
pohľadávku alebo pohľadávku, ktorú má veriteľ voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo
všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na
istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa
uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa
referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz
Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca
s odbornou starostlivosťou. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ ktorý
nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je povinný ustanoviť
si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu
písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávky, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo a pobyt nie je známy z dokumentov
dlžníka.

Notification to foreign creditors
According to the Direction of the European Parliament and Council No. 2015/848 dated 20.5.2015, as the
bankruptcy trustee of bankrupt Vladimíra Bilová, birth date: 15.11.1976, seat: kpt. Jaroša 2352/5, 902 01
Pezinok, Slovak republic I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I,
No. 8OdK/418/2019-12 dated on 6.9.2019, published in the Government Journal No. 193/2019 on 7.10.2019
bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the Bankrupt have to
lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy procedure in one
original to the bankruptcy trustee to the address JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, Dostojevského rad 5, 811 09
Bratislava, Slovak Republic. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy ,
but the creditors cannot excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have
to lodge their claim until the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Government Journal.
Creditors with claims secured with securities have to lodge their claims with security in a time period of 45 days
beginning with the declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security
rights lapse. Creditors whose claims arise in the future or depend on the fulfillment of certain conditions or
creditors, who have a claim against another person as the Bankrupt, if this claim is secured with security right
applicable to the estate of the Bankrupt, lodge their claims in the same way. The registration has to be filled in a
special registration form und fulfill the requirements stated by the laws, otherwise these claims will not be
considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored. The creditor must fulfill in the registration of
his claim the information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of
the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankruptcy general
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estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors with claims secured with securities
also fill in the registration form which has to provide information about secured amount, kind and order security
right, object to which the security is tied and legal cause of this security right. Each secured claim must be lodged
separately. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and this also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. The total amount of
claim in the registration form shall be divided info principal and interest with the legal cause of the interests. The
claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the claim shall
determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange rate published on the day of
bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in
currency which reference exchange rate European Central Bank or National Bank of Slovakia does not state or
announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with professional diligence. Documents proving the
information provided in the registration of claim have to be enclosed to the registration of claim. A creditor who is
the accounting entity shall stated a proclamation of the fact that claim is accounted in creditors accountancy, the
scope of accounting the claim or reasons why the claim is not covered in case the creditor does not have a seat or
an address of a branch office in the Slovak Republic, a representative with an address or a seat in the Slovak
Republic has to be stated, otherwise delivery to such creditor shall be accomplished only by publishing in the
Commercial Journal. Registration form, which was delivered to trustee or District court cannot be correct or
amend. This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of
the Bankrupt.

JUDr. Mária Krumpolcová Šutková, konkurzný správca / bankrupcy trustee

K091200
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hodoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3080/47, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/385/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/385/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Roman Hodoň, narodený 02.12.1962, bytom Jána Stanislava 3080/47, 841
05 Bratislava, oznamuje veriteľom, že dňom uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné
nahliadnuť do konkurzného spisu v kancelárii správcu na adrese : Stromová ul. 13, 831 01 Bratislava,
v pracovných dňoch pondelok – piatok v čase od 9.00 – 15.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podať písomne na vyššie uvedenej adrese, e-mailom : ebielikova@centrum.sk, príp.
telefonicky na tel. č. 0903/233511.
JUDr. Eva Bieliková, správca

K091201
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hodoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3080/47, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/385/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/385/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca úpadcu:
Roman Hodoň, narodený 02.12.1962, bytom Jána Stanislava 3080/47, 841 05 Bratislava (ďalej len „úpadca“)
Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava 1, sp. zn. 8OdK 385/2019 zo dňa 23.8.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
According to the Direction of European Parliament and Council No. 2015/848 dates 20th May 2015, as the
bankruptcy trustee of the bankrupt: Roman Hodoň, born 02.12.1962, domiciled Jána Stanislava 3080/47, 841 05
Bratislava (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District Court in
Bratislava 1, No. 8OdK 385/2019 dated 23th August 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.

Konkurz na majetok úpadcu bol vyhlásený dňom 28.9.2019.
The bankruptcy was declared on 28th September 2019.

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr.
Eva Bieliková, správca, Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims within a time period of 45 days beginning with the
declaration of the bankruptcy in one copy to the trustee to the address: JUDr. Eva Bieliková, the trustee,
Stromová 13, 831 01 Bratislava, Slovak Republic.

V prihláške sa vždy uvedie meno priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a podpis;
prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk (§ 29 ods. 1 ZKR).
The registration has to provide information about the name, surname and the address or the seat of the creditor
and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s
general estate, the full amount of the principal and signature; the registration has to be filled in a special
registration form. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk (§ 29, section 1 ZKR).

Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro.
The claim has to be registered in the Euro currency.

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 a creditor delivers the application to the trustee later, the application is taken into account, but creditor cannot
exercise voting and other rights associated with the presented claim. The right on a proportional satisfaction of the
creditor is not affected; but he can be satisfied only from the proceeds included in the schedule of a general
substance, which intention to set up was announced in the Commercial Journal after the delivery of the
application to the trustee. The trustee publishes registration of such claims in the list of claims in Commercial
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Journal stating the creditor and the registered amount (§ 28, section 3 ZKR).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR).
In case of secured claim, in the application delivered to the trustee shall be duly and timely exercised also the
security right, within the primary filing period 45 days from the declaration of the bankruptcy, otherwise it ceases to
exist (§ 28, section 4 ZKR).

Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len "podmienená pohľadávka"); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však
podmienený veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5
ZKR).
Future claims or claim, which establishment is conditional upon conditions (hereinafter referred to as "contingent
claim"), can be applied by the application; conditional creditor is entitled to apply rights associated with the
contingent claim only when he proves the emergence of contingent claims to the trustee (§ 28, section 5 ZKR).

Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
Delivery of the application to the trustee has the same legal consequences for the passing of limitation period and
termination of the right as exercising the right at court (§ 28, section 6 ZKR).

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
Creditor who has a claim against another person as the bankrupt can lodge his claim in bankruptcy proceedings, if
the claim is secured by security right related to the property of the bankrupt. Such a creditor can be satisfied only
in the bankruptcy proceedings from the proceeds obtained by realization of property, which ensure his claim,
however the voting rights at the meeting of creditors can be performed only in the extent of his claim probably to
be satisfied from the property by which it is secured (§ 167l, section 2 ZKR).

Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho
zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa
dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).
If such creditor will not register his secured claim in the basic filing period, his security right is disregarded from
bankruptcy proceedings, however he has the right to receive a part from enriched substance as a result of not
registered secured claim and such right may be exercised against the substance as a claim against substance
which is being satisfied after satisfaction of all other claims against this substance (§ 28, section 8 ZKR).
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K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej
republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku je povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie
písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi. (§ 29
ods. 6, 8 ZKR).
Documents prooving 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 nominate and in writing notify the
trustee. (§ 29, section 6, 8 ZKR).
JUDr. Eva Bieliková, správca

K091202
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1976
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/408/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/408/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Mária Molnárová, nar. 05.03.1976, trvale bytom Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava, Slovenská republika
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, spis. zn. 37OdK/408/2019 zo
dňa 05.09.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 191/2019 zo dňa 03.10.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Mária Molnárová, born 05.03.1976, res. Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava, Slovak
Republic our duty is to inform you, that District Court Bratislava I, No. 37OdK/408/2019 from 05.09.2019 and
promulgated in the Commercial bulletin No. 191/2019 from 03.10.2019 proclaimed bankruptcy of the debtor and
simultaneously appointed our company as the trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
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period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
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pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Bratislave/In Bratislava, 09.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K091203
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Hodoň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Stanislava 3080/47, 841 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Bieliková
Sídlo správcu:
Stromová 13, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/385/2019 S405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/385/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Eva Bieliková, správca dlžníka Roman Hodoň, narodený 02.12.1962, bytom Jána Stanislava 3080/47, 841
05 Bratislava, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350,- € za účelom
popierania pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom na každé
popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.
Číslo účtu: IBAN: SK89 1100 0000 0026 2253 0187 vedený v Tatra banka a.s.
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
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Poznámka pre príjemcu : 8OdK 385/2019
JUDr. Eva Bieliková, správca

K091204
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Molnárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1976
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/408/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/408/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, správca dlžníka Mária Molnárová, nar. 05.03.1976, trvale
bytom Jána Smreka 6166/5, 841 08 Bratislava týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu
veritelia skladať kauciu pre popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
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
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ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

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

V Bratislave, dňa 09.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091205
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mg-faktoring, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 791 152
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Zvara
Sídlo správcu:
Obchodná 2, 811 06 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2K/71/2013-1314
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
2K/71/2013
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Mgr. Peter Zvara, správca konkurznej podstaty úpadcu Mg – faktoring, s.r.o., Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava.
IČO: 35 791 152, č.k. 2K/71/2013, v súlade so záväzným pokynom príslušného orgánu zo dňa 16.01.2019, týmto
oznamuje, že dražba, ktorá sa dňa 26.09.2019 o 11:00hod. v kancelárii správcu na adrese Obchodná 2, 811 06
Bratislava bola neúspešná z dôvodu, že sa dražby nezúčastnil žiadny záujemca.
Mgr. Peter Zvara, správca

K091206
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Molnár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Estónska 5202/30, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Viera Fraňová
Sídlo správcu:
Drevárska 23, 902 01 Pezinok
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/427/2019 S1260
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/427/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
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Drevárska 23, Pezinok, v pracovných dňoch od 9.00 hod do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti
o nahliadnutie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie, telefonicky na číslo 0907
775157 alebo elektronicky na adresu: viera.franova@skdp.sk. V Pezinku dňa 09.10.2019. JUDr. Ing. Viera
Fraňová, správca.

K091207
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Farenzenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 110/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/406/2019 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/406/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Renata Farenzenová, nar. 03.11.1965, trvale bytom Vajanského 110/1, 901
01 Malacky oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Karpatská
5, 811 05 Bratislava, v pracovných dňoch – pondelok až piatok v úradných hodinách od 08:00- 12:00 a 13:0015:00. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel. č. 0902 559 595.

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K091208
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Farenzenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 110/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/406/2019 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/406/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Renata Farenzenová, nar. 03.11.1965, trvale bytom Vajanského 110/1, 901
01 Malacky oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších právnych predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno zložiť preddavok za účelom popretia
prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Preddavok možno zložiť na bankový účet č. SK26 0900 0000
0050 5239 1587 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok. Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 od. 19 ZKR 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.
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JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka

K091209
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Renata Farenzenová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vajanského 110/1, 901 01 Malacky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/406/2019 S1705
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/406/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

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

73

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady /ES/ č. 1346/2000 zo
dňa 29. mája 2000.
Invitation to lodge a claim for foreign creditors according to the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 of 29th
May 2000.

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca dlžníka Renata
Farenzenová, nar. 03.11.1965, trvale bytom Vajanského 110/1, 901 01 Malacky, Slovenská republika (ďalej
len „dlžník“) Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I., číslo konania: 37OdK/406/2019
bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the bankruptcy
trustees of the bankrupt Renata Farenzenová, born 3rd of November 1965, Vajanského 110/1, 901 01 Malacky,
Slovak Republic (hereinafter only „the Bankrupt“) our duty is to inform you that with the resolution of the District
Court in Bratislava I. No. 37OdK/406/2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt´s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019.
Dňom 04.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court in Bratislava I was published in the Commercial Report (Bulletin) 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 dlžníkom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na dlžníka začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas
konkurzu dôjde na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie dlžníka, súd návrh na povolenie
reštrukturalizácie uznesením odmietne (§ 23 ods. 2 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in
connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The declaration of the bankruptcy defends the bankrupt from
beginning of a restructuralization proceedings. If the court receives during the bankruptcy a request on
restructuralization of the bankrupt, the court declines the request on restructuralization by a resolution (§ 23 sec. 2
BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Karpatská
5, 811 05 Bratislava, Slovenská republika pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej
lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199
ods. 9 druhá veta ZKR).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee - JUDr. Adam Puškár – the trustee, Karpatská
5, 811 05 Bratislava, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic registration period
within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for registration of the claims to the
bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in
the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti , inak sa na
prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov
a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo dlžníka, c) právny dôvod vzniku
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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).
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú
povinný v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise
správcovi. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka,
právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty a suma
pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo, a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu
vzniku; prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré musí byť datované a podpísané veriteľom. Vzor
tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Rovnakým spôsobom
uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky,
pričom sa uvedenie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok
zabezpečených vecným právom, ktorí v prihláške uvedú druh, poradie a právny dôvod vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene EURO. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Ak
veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v
prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území
Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „the BRA“) the
creditors of the Bankrupt have to register their claims in a time period of 45 days beginning with the declaration of
the bankruptcy in one copy to the trustee. The registration has to provide information about the name, surname
and the address of the firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking
of the satisfaction of the claim from the bankrupt´s general estate and the amount of the principal and the
interests, the legal cause of the interests; the registration has to be filled in a special registration form, which has
to be dated and signed. The registration form can be found on the website www.justice.gov.sk. Creditors whose
claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same way. They also state in the
registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also
fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim
has to be registered in EURO. Documents prooving 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 registered, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podané na predpísanom
tlačive, nebudú podpísané a datované, alebo nebudú obsahovať znalecký posudok (nepeňažné
pohľadávky) sa v konkurze neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.
Registrations that will not fulfill the requirements stated by the law or will not registered on the required registration
form or will not be signed or dated or not contain an expert opinion (non-financial claim) not be considered as
claims in the bankruptcy. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to ammend or to
correct the incorect or the incomplete registration.
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie
prihlášok a vzory iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
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
Bratislava I zo dňa 03.09.2019, č.k. 37OdK/406/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 03.10.2019,
dňom 04.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Renata Farenzenová, nar. 03.11.1965, trvale bytom
Vajanského 110/1, 901 01 Malacky, Slovenská republika. V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka
vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky
v jednom rovnopise správcovi na adresu: JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Karpatská 5, 811 05
Bratislava, Slovenská republika k číslu konania 37OdK/406/2019. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že
každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku prostredníctvom štandardného formulára prihlášky
pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88 Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch
inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom štandardného formulára,
prihláška musí obsahovať nasledovné údaje: 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; 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.

Notification to foreign creditorsAccording to the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL
OF THE EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th of May 2015, (hereinafter only “Regulation”) and Act. No.
7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring act (hereinafter only „BRA”) as the bankruptcy trustee of the debtor, I
am obliged to inform you that based on the resolution of the District court Bratislava I from 3rd of September
2019, file No. 37OdK/406/2019. This resolution of the District Court in Bratislava I was published in the
Commercial Report (Bulletin) on 3rd of October 2019. Bankruptcy was declared on 4th of October 2019. The
bankruptcy was declared on the estate of debtor Renata Farenzenová, born 3rd of November 1965, Vajanského
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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110/1, 901 01 Malacky, Slovak Republic. 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 JUDr. Adam Puškár – správca, so sídlom Karpatská 5, 811 05 Bratislava, Slovak
Republic to the file No. 37OdK/406/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may
lodge its claim using the standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear
the heading Lodgement of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor
lodge its claims another way, application must contain dates below: i. the name, postal address, e-mail address, if
any, personal identification number, if any, and bank details of the foreign creditor; ii. 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; iii. 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; iv. if costs
incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the details of
those costs; v. the nature of the claim; vi. whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such
a claim; vii. 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 viii. whether any set-off is claimed and, if so, the
amounts of the mutual claims existing on the date when insolvency proceedings were opened, the date on which
they arose and the amount net of set-off claimed. The standard claims form shall be accompanied by copies of
any supporting documents. The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the
euro, amount of the claim shall determine bankruptcy trustee by calculation according to the reference exchange
rate set and published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of
Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central Bank or National
Bank of Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee with
professional diligence. Claims may be lodged in any official language of the institutions of the Union. The court,
the insolvency practitioner or the debtor in possession may require the creditor to provide a translation in the
official language of the State of the opening of proceedings or, if there are several official languages in that
Member State, in the official language or one of the official languages of the place where insolvency proceedings
have been opened, or in another language which that Member State has indicated it can accept. Each Member
State shall indicate whether it accepts any official language of the institutions of the Union other than its own for
the purpose of the lodging of claims.

JUDr. Adam Puškár

správca dlžníka

trustee of the bankrupt

K091210
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Pajong
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medveďovej 1572/1, 851 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Adam Puškár
Sídlo správcu:
Karpatská 5, 811 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/256/2019 S1705
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Bratislava I
37OdK/256/2019
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Adam Puškár, správca dlžníka: Ivan Pajong, nar. 20.01.1984, Medveďovej 1572/1, 851 04 Bratislava, týmto
v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 v spojení s ustanovením § 76 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty nasledovne: Ku dňu 09.10.2019 správca nezistil existenciu
žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v zmysle ustanovenia § 167h v spojení s ustanovením § 76 ZoKR.
Z uvedeného dôvodu správca uverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku

K091211
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kollár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dopravná 2985/14, 831 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/321/2019 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/321/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Druh podania: Súpis majetku konkurznej podstaty

JUDr. Marek Piršel - správca konkurznej podstaty úpadcu: Jozef Kollár, nar. 24.05.1963, bytom: Dopravná
2985/14, 831 06 Bratislava, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod sp.zn.
37OdK/321/2019 (ďalej len ,,Úpadca“), týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zverejňuje v Obchodnom vestníku súpis majetku
konkurznej podstaty, a to:

Nehnuteľnosť

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

1
Byt
125.000,125.000,-

Zabezpečovacie právo
záložné právo v prospech Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom:
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, prvé v poradí, zabezpečená pohľadávka zo Zmluvy
veriteľ, zabezpečená suma, právny dôvod o poskytnutí úveru „Hypopôžička“ zo dňa 15.11.2012, právny dôvod vzniku záložného práva:
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 15.11.2012 k zmluve č. 802095
pohľadávok)
zabezpečená suma: 100.097,15 EUR
pohľadávka záložného veriteľa zapísaná v zozname pohľadávok pod č. 2
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/1
Deň a dôvod zapísania do súpisu
09.10.2019, prihlásenie pohľadávky zabezpečeným veriteľom
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Popis bytu/nebytového priestoru

3-izbový byt
Identifikácia stavby : štát, obec, ulica, SR, BA-m.č. Rača, Dopravná 2985/14
orientačné číslo vchodu,
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kat. územie,
Rača
číslo LV,
5245
súpisné a parcelové číslo
súp.č. 2985, parcela č. 4678/8, 4678/9, 4678/10, 4678/11 a 4678/12
číslo bytu/nebytového priestoru, číslo byt č. 22, 2.posch.
poschodia,
podiel na spoločných častiach, na 8211/680025
spoločných zariadeniach, na príslušenstve
podiel na pozemku a na priľahlom pozemku 8211/680025

Peňažná pohľadávka

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

2
Peňažná pohľadávka
94,03
94,03

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
07.10.2019, Pracovná zmluva
Dopravný podnik Bratislava, a.s., IČO: 00 492 736, so
sídlom: Olejkárska 1, 814 52 Bratislava
94,03
Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa
ust. § 167h ods.1 ZKR. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom
a dlžníkom zo dňa 03.09.1999

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

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

3
Peňažná pohľadávka
100,100,-

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Dlžník (meno,priezvisko/názov/bydlisko
sídlo/nar./IČO)
Suma (istina + príslušenstvo)

1/1
08.10.2019, Pracovná zmluva
Kaufland Slovenská republika v.o.s., IČO: 35 790 164,
so sídlom: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
100,Zrážky z príjmov zo mzdy úpadcu podliehajúcich konkurzu podľa
ust. § 167h ods.1 ZKR. Pracovná Zmluva medzi Úpadcom
a dlžníkom zo dňa 21.05.2015

Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

JUDr. Marek Piršel, správca
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K091212
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Pitek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na kúte 314 / 20, 900 67 Láb
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1972
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Koceľova 17, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/179/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/179/2019
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.
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Jarabinková 2C, 821 09 Bratislava, zn. správcu S1590, správca konkurznej
podstaty dlžníka: Peter Pitek, nar. 15.03.1972, Láb 314, 900 67 Láb, sp. zn. 37OdK/179/2019 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 sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Advisors k.s.
správca konkurznej podstaty

K091213
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Goštanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad BA - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02
Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/421/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/421/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
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Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar!
Invitație de a prezenta o creanță. Termenele trebuie respectate.
Vabilo k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba spoštovati.
Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister.
Každý veriteľ so zvyčajným miestom pobytu, trvalým bydliskom alebo sídlom v členskom štáte inom, ako je štát, v
ktorom sa začne konanie, môže svoju pohľadávku prihlásiť v úradnom jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov
tohto iného štátu. V takom prípade ale prihláška pohľadávky bude mať názov „Prihláška pohľadávky“ v úradnom
jazyku, resp. v jednom z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne. Okrem toho sa od neho môže
vyžadovať preklad do úradného jazyka, resp. jedného z úradných jazykov štátu, v ktorom sa konanie začne.
Any creditor who has his habitual residence, domicile or registered office in a Member State other than the State
of the opening of proceedings may lodge his claim in the official language or one of the official languages of that
other State. In that event, however, the lodgement of his claim shall bear the heading "Lodgement of claim" in the
official language or one of the official languages of the State of the opening of proceedings. In addition, he may be
required to provide a translation into the official language or one of the official languages of the State of the
opening of proceedings.
V súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu
: Katarína GOŠTANOVÁ, nar. 03.06.1968, Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3,
811 02 Bratislava, Slovenská republika, Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k..:
8OdK/421/2019-12 zo dňa 06.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of May 20th 2015, as
the trustee of bankrupt, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No.
8OdK/421/2019-12 dated on 6th of September 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Katarína GOŠTANOVÁ, date of birth 03.06.1968, permanently residing Miestny úrad Bratislava – Staré
Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 07.10.2019. Dňom
08.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava was published on 7th of Oktober 2019. Bankruptcy was declared
on 8th of Oktober 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
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pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin), whereby as the day of publishing
(delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the
Commercial Report (Bulletin) shall be considered. The debtor becomes the bankrupt after declaring the
bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which
are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact
claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well. Secured creditor of housing loan is
entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if secured creditor, whose security law
is listed higher in order, had registered. If the secured claim is not registered, the secured creditor is entitled to
claim the satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the bankruptcy
has been canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu na adresu sídla : JUDr. Karol Kovár, Vajnorská 8/A, 831
04 Bratislava, Slovenská republika.
The application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days to the adress: JUDr. Karol Kovár, with residence at Vajnorská 8/A,
831 04 Bratislava, Slovakia.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým
správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the creditors can not
excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors have to lodge their claim until
the trustee´s notice of creation the allocation is published in the Commercial Report (Bulletin).
Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia
o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
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The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following
the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial Report (Bulletin) (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person as
the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, ensures his claim,
whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be
probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l sec. 2BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Prihláškou je možné uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku , ktorú má veriteľ voči inej
osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Základnými
náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a úpadcu, právny dôvod
vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková suma pohľadávky a popis.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR). Celková suma
pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa
právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
and
must
include
basic
requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and
seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA). For each assured claim one application
must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and legal reason of establishment of the
security right (§29 sec. 2 BRA). The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and
fixtures, whereby the fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment
(§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce
v nej uvedené skutočnosti (§ 29 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA). To the
claim shall be attached the documents, which prove the stated facts (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
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Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom
rozsahu, prípadne dôvody, prečo o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
The creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
sec. 6 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú 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.
JUDr. Karol Kovár, správca
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K091214
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: 3070, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sliačska 1D, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 736 186
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/89/2018 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/89/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie II. kola ponukového konania
Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konkurzný správca zapísaný pod
značkou: S1243, správca úpadcu, ktorým je spoločnosť 3070 a.s., so sídlom Sliačska 1D, Bratislava 831 02,
IČO: 47 736 186, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5936/B
(ďalej len „Úpadca“) vyhlasuje v zmysle ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) II. kolo ponukového konania na
predaj majetku patriaceho do oddelenej podstaty Úpadcu.
Predmetom predaja je majetok zapísaný do oddelenej podstaty zverejnený v Obchodnom vestníku č. 135/2019 zo
dňa 16.07.2019.

Predmetom speňaženia je majetok:

·

peňažné pohľadávky – nevyplatené dividendy za roky 2015,2016,2017 voči dcérskej spoločnosti
Accessus d.o.o., faktúru číslo: 188 021; právny dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR;
súpisová hodnota: 263.406,- EUR;

(ďalej len „peňažné pohľadávky“),

·

inú majetkovú hodnotu – 100% obchodný podiel v dcérskej spoločnosti Accessus d.o.o.,
ID: 02284235, registrovanej Obchodným súdom v Záhrebe, Chorvátska republika, právny
dôvod zapísania majetku: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR; súpisová hodnota: 539.300,- EUR;

(ďalej len „iná majetková hodnota“),
(ďalej spolu peňažné pohľadávky a iná majetková hodnota aj ako „Majetok“).

Podmienky ponukového konania
Podmienky ponukového konania podľa § 92 ods. 1. písm. d) ZKR. Najnižšia ponúknutá cena záujemcami je
minimálne v hodnote 50 % súpisovej hodnoty Majetku.
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1. Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické osoby aj právnické osoby bez obmedzenia. Ponukové
konanie je uverejňované len v Obchodnom vestníku. Záujemcovia sa môžu informovať ohľadom majetku Úpadcu
počas úradných hodín, po predchádzajúcom termínovom dohovore
s povereným
zamestnancom kancelárie Správcu (+421254410102 alebo +421903227678), resp. prostredníctvom e-mailu
rhavlat@havlat.sk.
2. Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť Správcovi ponuku v zalepenej obálke s
výrazným označením „KONKURZ 8K/89/2018 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – peňažné pohľadávky a iná majetková
hodnota - NEOTVÁRAŤ“ na adresu kancelárie Správcu v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje v trvaní
20 (dvadsať) dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku SR, prípadne na miestach určených
zabezpečeným veriteľom oddelenej podstaty. Lehota začína plynúť nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia
inzerátu a končí 20. (dvadsiatym) dňom o 15:30 hod. Ponuka, ktorá nebude doručená do skončenia lehoty, sa
nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty a správca ju odmietne.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záväznú ponuku možno meniť, dopĺňať alebo vziať späť do uplynutia lehoty
na predkladanie záväzných ponúk. Ponuka musí byť určitá, zrozumiteľná, musí obsahovať všetky vyžadované
náležitosti a musí byť podpísaná oprávnenou osobou záujemcu.
3. Náležitosti ponuky: záväzná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať:

· presné označenie záujemcu o prevod obchodného podielu úpadcu:
A. pri fyzickej osobe nepodnikateľovi - ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo,
vlastnoručný podpis fyzickej osoby a fotokópiu OP,
B. pri právnickej osobe – obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu z obchodného registra alebo iného
registra nie starší ako 3 mesiace, podpis štatutárneho zástupcu spôsobom uvedeným vo výpise
z obchodného registra alebo iného registra,
C. pri fyzickej osobe podnikateľovi – meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej
osoby podnikateľa, fotokópiu preukazu totožnosti a výpis zo živnostenského registra nie starší ako 3
mesiace,
· ponuku kúpnej ceny za prevod vlastníckeho práva k Majetku (v eurách) a spôsob úhrady kúpnej ceny,
· doklad o úhrade zálohy, ktorá bude predstavovať 50 % z ponúkanej kúpnej ceny za Majetok, zloženej na
bankový účet vedený v Tatra banka, a.s., v tvare IBAN: SK12 1100 0000 0029 2891 1505, VS:
8K/89/2018, poznámka: záväzná ponuka – peňažné pohľadávky a iná majetková hodnota, meno
a priezvisko záujemcu,
· čestné vyhlásenie o tom, že záujemca:
· nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,
· súhlasí s podmienkami ponukového konania.
5. Termín a miesto otvárania obálok: do 7 dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
6. Lehota na vyhodnotenie ponúk: do 10 dní odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania právnemu
zástupcovi zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s. Zabezpečený veriteľ oddelenej
podstaty má právo odmietnuť predložené záväzné ponuky, a to všetky alebo aj jednotlivo, bez udania dôvodu.
Správca vyhodnotí ponukové konanie za účasti právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa České spořitelna, a.s.
a to tak, že za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu a súčasne splnil
všetky podmienky ponukového konania. Pri zhode ponúk má prednosť záujemca, ktorého ponuka došla správcovi
najskôr. Prípadná neúčasť právneho zástupcu zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty Česká spořitelna, a.s.
na vyhodnocovaní ponúk nebráni správcovi v ich vyhodnotení. Správca písomne oznámi výsledok ponukového
konania úspešnému záujemcovi do 7 dní odo dňa odsúhlasenia najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného
veriteľa oddelenej podstaty. Rovnako v tomto termíne Správca oznámi výsledok ponukového konania
neúspešným záujemcom a vráti im späť zložené zálohy na nimi ponúknuté výšky kúpnej ceny.
7. Správca uzavrie s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu do 20 dní odo dňa doručenia odsúhlasenia
najvýhodnejšej ponuky zo strany zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty, pričom kúpna cena musí byť
zaplatená v celom rozsahu najneskôr pri uzatvorení kúpnej zmluvy.
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8. Záujemca svojou účasťou v ponukovom konaní ako i svojím podpisom kúpnej zmluvy výslovne potvrdí, že sa
slobodne zúčastňuje ponukového konania a slobodne uzatvára kúpnu zmluvu. Záujemca nie je oprávnený od
kúpnej zmluvy odstúpiť ani požadovať prípadnú náhradu akejkoľvek škody.

Prvý správcovský dom, k.s., správca konkurznej podstaty

K091215
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Goštanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad BA - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/421/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/421/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k. : 8OdK/421/2019-12 v znení zo dňa 06.09.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 193/2019 vydanom dňa 07.10.2019, bol dňom 08.10.2019 vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu Katarína GOŠTANOVÁ, nar. 03.06.1968, Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského
nábrežie 3, 811 02 Bratislava a súčasne bol do funkcie správcu ustanovený JUDr. Karol KOVÁR, so sídlom
kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S310.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 85 ods. 2 druhej vety za bodkočiarkou ZKR oznamuje účastníkom
konkurzného konania a ich zástupcom, že dňom zverejnenia tohto oznamu je možné nahliadať do správcovského
spisu, spis. zn. 8OdK/421/2019 S310 v kancelárii správcu v Bratislave na Vajnorskej ulici, orientačné číslo 8/A v
pracovných dňoch od 09.00 h do 12.00 h a od 13.00 h do 16.00 h. Žiadosť o zapísanie do poradovníka na
nahliadanie do správcovského spisu možno podať písomne na adresu kancelárie správcu: Vajnorská 8/A,
831 04 Bratislava alebo telefonicky na telefónne číslo: +421 2 55568213, prípadne mailom na adresu
zitna@plg.sk. V žiadosti je nutné uviesť údaje žiadateľa pre spätný kontakt.
JUDr. Karol KOVÁR, správca
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K091216
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Goštanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad BA - Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Kovár
Sídlo správcu:
Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/421/2019 S310
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/421/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu na popieranie pohľadávok
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č.k.: 8OdK/421/2019 v znení zo dňa 06.09.2019, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 193/2019, vydanom dňa 07.10.2019, bol dňom 08.10.2019 vyhlásený konkurz na
majetok úpadcu : Katarína Goštanová, nar. 03.06.1968, Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto, Vajanského
nábrežie 3, 811 02 Bratislava a súčasne do funkcie správcu bol ustanovený JUDr. Karol Kovár, so sídlom
kancelárie: Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava, značka správcu S310.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 32 ods.21 Zákona NR SR 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
konkurzného konania, že bankový účet, na ktorý je pre potreby účinnosti popretia pohľadávky veriteľom (§32
ods.7 písm.b) ZKR), resp. pre potreby podania návrhu na určenie pohľadávky popretej iba veriteľom (§32 ods.11
ZKR) nutné preukázateľne, riadne a včas zložiť preddavok na trovy konania, je vedený v Tatra banke a.s. : IBAN :
SK6911000000002947041816

Variabilný symbol:

Číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok

Špecifický symbol:

084212019

Správa pre prijímateľa:
pohľadávky

označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej

Výška preddavku na trovy konania sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky, a ak ide o popretie pohľadávky
len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350,-EUR a najviac 10.000,-EUR.
Preddavok na trovy konania sa skladá s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného
symbolu. Preddavok na trovy konania možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavku na trovy konania 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 na trovy konania nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§3 ods.1
Zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov).
JUDr. Karol Kovár, správca
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K091217
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hallstav, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bojnická 3, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 789 786
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Miletičova 5B, 821 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 3K/13/2014 - S 1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
3K/13/2014
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Súpis všeobecnej podstaty - Pohľadávky
Právny dôvod
Por.č. Dlžník
vzniku

Celková Súpisová
suma
hodnota

3

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/004,
6 155,28
splatná dňa
6 155,28 €
€
29.03.2011

4

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/005,
13 809,07
splatná dňa
13 809,07 €
€
28.04.2011

5

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/006,
49 044,06
splatná dňa
49 044,06 €
€
26.05.2011

6

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/007,
15 596,82
splatná dňa
15 596,82 €
€
26.05.2011

7

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/010,
35 236,11
splatná dňa
35 236,11 €
€
28.06.2011

8

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/011,
1 854,84
splatná dňa
1 854,84 €
€
28.06.2011

9

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/015,
9 369,06
splatná dňa
9 369,06 €
€
17.07.2011

10

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/016,
2 743,77
splatná dňa
2 743,77 €
€
17.07.2011

11

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 11/018,
17 821,02
splatná dňa
17 821,02 €
€
21.09.2011

RIMO, s.r.o.,

Faktúra č. F 11/019,

Deň
Dôvod vylúčenia
vylúčenia
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
5.9.2019
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
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Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Konkurzy a reštrukturalizácie

Faktúra č. F 11/019,
2 703,69
splatná dňa
2 703,69 € 5.9.2019
€
26.09.2011

13

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 12/004,
2 802,79
splatná dňa
2 802,79 € 5.9.2019
€
20.08.2012

14

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 12/007,
9 963,55
splatná dňa
9 963,55 € 5.9.2019
€
14.09.2012

15

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 12/008,
17 825,66
splatná dňa
17 825,66 € 5.9.2019
€
15.10.2012

16

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 12/009,
26 340,44
splatná dňa
26 340,44 € 5.9.2019
€
14.11.2012

17

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 12/010,
19 335,84
splatná dňa
19 335,84 € 5.9.2019
€
15.12.2012

18

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F 12/011,
4 797,20
splatná dňa
4 797,20 € 5.9.2019
€
03.01.2013

19

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F V1301,
9 047,50
splatná dňa
9 047,50 € 5.9.2019
€
28.01.2013

20

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F V1302,
splatná dňa
582,13 € 582,13 €
28.01.2013

5.9.2019

21

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F V1307,
splatná
579,94 € 579,94 €
dňa26.06.2013

5.9.2019

22

RIMO, s.r.o.,
Roľníckej školy 1,
94501 Komárno,
IČO: 35861185

Faktúra č. F V1309,
splatná dňa
567,00 € 567,00 €
23.09.2013

5.9.2019

Deň vydania: 14.10.2019

speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.
Súhlas Veriteľského výboru úpadcu s vylúčenám
majetku. Náklady na vymoženie majetku a následné
speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný
výťažok z jeho speňaženia a vymáhanie majetku je
zjavne
neúčelné.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
JUDr. František Gutek – komplementár
Správca úpadcu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091218
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ozogányová Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
MÚ Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava-Petržalka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Vodová
Sídlo správcu:
Wilsonova 4, 811 07 Bratislava 1
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/208/2019 S180
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca podstaty dlžníka oznamuje, že vychádzajúc zo zoznamu majetku dlžníka, ako aj zo šetrenia vykonaného
správcom v zmysle ustanovenia § 166i ZKR, sa nepodarilo zistiť žiadny majetok, ktorý by v zmysle ustanovenia §
167h ZKR podliehal konkurzu. Na základe zistenia, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (§ 167t
ods. 1 ZKR) v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR správca oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka
v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Eva Vodová, správca

K091219
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abak s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medená 16 / 0, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 594 438
Obchodné meno správcu:
INSOLVENCY GROUP, k. s.
Sídlo správcu:
Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/18/2019 S1768
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/18/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

INSOLVENCY GROUP, k.s., ako správca úpadcu Abak s.r.o., so sídlom Medená 16, 811 02 Bratislava, IČO: 47
594 438, týmto v súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno za účelom popretia prihlásenej pohľadávky
konkurzného veriteľa zložiť preddavok na trovy konania o určenie popretej pohľadávky. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok, a to na
bankový účet vedený vo VÚB, a.s., IBAN: SK27 0200 0000 0041 9268 2453, pričom ako variabilný symbol je
nutné uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok a do poznámky pre prijímateľa označenie
veriteľa, ktorý zložil kauciu / a označenie veriteľa, ktorého pohľadávka sa popiera.
V Bratislave, dňa 09.10.2019
INSOLVENCY GROUP, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091220
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kováč
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mierová 1431/53, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.7.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/236/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“):

Ak veriteľ doručí správcovi prihláške 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Štefan Kováč, nar. 26.07.1983, bytom Mierová 1431/53, 924 01
Galanta, bola dňa 19.09.2019 správcovi doručená prihláška pohľadávky č. 2 veriteľa: Slovenská republika –
Krajský súd v Bratislave, IČO: 00 215 759, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty 45 dní (ust. § 167 l ods. 3 ZKR). Týmto oznamujem, že pohľadávka v celkovej výške 60,00 Eur bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok pod č. zápisu 1/S/002
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
správca

K091221
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zuzana Méri
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Potônske Lúky 1, 930 52 Potônske Lúky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.4.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.
Sídlo správcu:
Podjavorinskej 37/1, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/215/2019/S1143
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/215/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „ZKR“):
Ak veriteľ doručí správcovi prihláške 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.
V rámci konkurzu vedeného na majetok dlžníka Zuzana Méri, nar. 04.04.1989, trvale bytom 930 52 Potônske
Lúky 161, bola dňa 26.09.2019 správcovi doručená prihláška pohľadávky č. 1 veriteľa: Quantum Credit, a.s.,
IČO: 47248980, Prievozská 4D, Bratislava, po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty 45 dní (ust. § 167 l ods. 3
ZKR). Týmto oznamujem, že pohľadávka v celkovej výške 902,29 Eur bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod
č. zápisu 1/Q/001.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Miroslav R. Šefčík, PhD.,správca

K091222
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Plešová Silvia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 526/10, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1973
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/256/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/256/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Silvia Plešová, nar. 03.06.1973, trvale
bytom Hurbanova 526/10, 905 01 Senica, zistil, že podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 01.06.2019, ktorý
tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.09.2019 dlžník nie je
vlastníkom žiadneho majetku.
Na základe týchto skutočností, po tom, 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 Silvia Plešová, nar. 03.06.1973,
trvale bytom Hurbanova 526/10, 905 01 Senica, zrušuje.

V Trnave, 09.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., Správca

K091223
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LONGFORD s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 920 737
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 25K/20/2016 S1636TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/20/2016
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

LexCreditor k.s., správca úpadcu: LONGFORD s. r. o., so sídlom Klincová 35, 821 08 Bratislava - mestská časť
Ružinov, IČO: 45 920 737 (predtým HALIFAX s. r. o., IČO: 45 920 737, Trnavská cesta 4, 926 01 Sereď) zvoláva
v zmysle ustanovenia § 34 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov druhú schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať dňa 04.11.2019 o 10:00 hod. /prezentácia od 9:30 hod.
do 10:00 hod./ na 1. poschodí v sídle správcu na adrese Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava-Staré Mesto.
Program schôdze:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba zástupcu veriteľov
4. Záver
Pri prezentácii veritelia – fyzické osoby predložia doklad totožnosti, veritelia – právnické osoby výpis
z obchodného registra. Zástupcovia veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa
a doklad totožnosti.
LexCreditor k.s. – správca úpadcu

K091224
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Danek Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sotinská 1590 / 3, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.10.1953
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 5, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/275/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/275/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Nitrianska 5, 917 01 Trnava, konajúci štatutárnym
orgánom - komplementárom JUDr. Vojtechom Agnerom, správca dlžníka Pavol Danek, nar. 31. 10. 1953, trvale
bytom Sotinská 1590/3, 905 01 Senica, týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
oznamuje, že ku dňu 09.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t. j.
konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Trnave, dňa 09.10.2019
Prvý správcovský dom, k.s., správca

K091225
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Kročian
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 587/139, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.9.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner , PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/183/2013
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28Odk/183/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Kročian, bytom Dolná Krupá 587/139, 919
65 Dolná Krupá, narodený 27.9.1953, spisová značka 28OdK/183/2018 zverejňuje podľa § 167u Zákona 7/2005
o Konkurze a reštrukturalizácií svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa §167u Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácie
Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže
byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť
rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na prepísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K091226
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Monozlay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Otrkovce 114, 920 62 Horné Otrokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.8.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Lucia Sandtner, PhD.
Sídlo správcu:
Sadová 3/A, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/151/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/151/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Lucia Sandtner, PhD. správca konkurznej podstaty dlžníka Ladislav Monozlay, narodený 15.8.1955, trvale
bytom Horné Otrokovce 114, 920 62 Horné Otrokovce, spisová značka 28OdK/151/2018, zverejňuje podľa § 167u
Zákona 7/2005 o Konkurze a reštrukturalizácií svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Podľa §167u Zákona 7/2005 o KOnkurze a reštrukturalizácie
Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže
byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť
rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.Z výťažku najprv odpočíta náklady konkurzu, potom prípadnú
nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, potom pomerne uhradí prihlásené pohľadávky detí dlžníka na výživné a
zostatok pomerne rozdelí medzi všetkých prihlásených veriteľov podľa výšky ich zistených pohľadávok. Náklady
uspokojenia nesie každý veriteľ sám.
Zoznam nákladov konkurzu je k nahliadnutiu pre veriteľov nákladov konkurzu (pohľadávok proti podstate) k
dispozícii v kancelárii správcu.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR, zástupca veriteľov a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na prepísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
Po zverejnení zámeru zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty v Obchodnom vestníku, už nie je možné
pomerné uspokojenie veriteľa, ktorý si prihlásil pohľadávku po tom, čo správca zverejnil v Obchodnom vestníku
zámer rozvrh zostaviť.

Ing. Lucia Sandtner, PhD. - správca konkurznej podstaty

K091227
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Hauliš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätopeterská 3703/13 A, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/308/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/308/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Štefan Dostál, správca, so sídlom Robotnícka 79, 905 01 Senica, ustanovený do funkcie správcu v
konkurznom konaní na majetok dlžníka: Peter Hauliš, nar. 26.04.1976, trvale bytom Svätopeterská 3703/13A,
920 01 Hlohovec, 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.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K091228
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:
Iné zverejnenie
Majetok

Zápis
do Súpisová hodnota
súpisu
v mene €
Súpisová
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod
796,00
zložka číslo 4
zápisu
Pozemok parcelné číslo 5065/36, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o 01.10.2019 §
167h
výmere 450 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 134, pre
ZKR
katastrálne
územie:
Sekule,
vo
výške
podielu
5/42
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 53,57 m2)
Súpisová
Pozemok parcelné číslo 5065/37, druh pozemku: záhrada, o výmere 950 m², 01.10.2019 §
167h 1680,00
zložka číslo 5 umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 134, pre katastrálne
ZKR
územie:
Sekule,
vo
výške
podielu
5/42
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 113,10 m2)
Súpisová
Stavba súpisné číslo 490, na pozemku CKN parcelné číslo 5065/36, druh stavby: 01.10.2019 §
167h 2 250,00
zložka číslo 6 rodinný dom, stavba postavená na zemskom povrchu, zapísaná na LV číslo 134, pre
ZKR
katastrálne územie: Sekule, vo výške podielu 5/42 k celku
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K091229
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jasaň Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrova Ves 97, 908 44 Petrova Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.02.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mgr. Radoslav Baran
Sídlo správcu:
Hlavná 6, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/31/2019 S1869
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/31/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca konkurznej podstaty, so sídlom Hlavná 6, 927 01 Šaľa, zn. správcu S1869,
správca úpadcu: Slavimír Jasaň, nar. 01.02.1960, bytom 908 44 Petrova Ves 97 v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“)
oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4 ZKR
zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
V Šali, dňa 09.10.2019
JUDr. Mgr. Radoslav Baran, správca

K091230
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Nemčeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Špačinská cesta 635/25, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/322/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/322/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Štefan Dostál, správca, so sídlom Robotnícka 79, 905 01 Senica, ustanovený do funkcie správcu v
konkurznom konaní na majetok dlžníka: Mária Nemčeková, nar. 06.10.1974, trvale bytom Špačinská cesta
635/25, 917 01 Trnava, 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.
JUDr. Štefan Dostál, správca
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K091231
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Timotej Landyga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Opoj 189, 919 32 Opoj
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1985
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Bilský
Sídlo správcu:
Pekárska 11, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/221/2018S1477
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/221/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 23.10.2018 č. k.: 36OdK/221/2018-12, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 212/2018 zo dňa 05.11.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Timotej
Landyga, nar. 07.02.1985, trvale bytom 919 32 Opoj 189 (ďalej v texte len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu bol
ustanovený: JUDr. Erik Bilský, so sídlom kancelárie Pekárska 11, 917 01 Trnava, IČO: 40 046 966, značka
správcu S 1477 (ďalej v texte len ako „Správca“).
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 týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že k o n k u r z vyhlásený na majetok dlžníka: Timotej Landyga, nar. 07.02.1985, trvale bytom
919 32 Opoj 189, sa k o n č í po splnení rozvrhu výťažku zo speňaženia všeobecnej podstaty, ktorý bol
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019, a týmto oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz z r u š u j e .
V zmysle § 167v ods. 4 ZKR „Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonaných počas konkurzu
tým nie je dotknutá.“
JUDr. Erik Bilský, správca S1477

K091232
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Sípos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 957/55, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1989
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/326/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/326/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje, že do správcovského spisu, vedeného vo veci dlžníka: Karol
Sípos, narodený: 06. 05. 1989, trvale bytom: Veterná 957/55, 930 39 Zlaté Klasy, možno nahliadnuť v
pracovných dňoch v čase od 8:00 h. do 12:00 h. a od 13:00 h. do 15:30 h. v kancelárii správcu: Radlinského 50,
921 01 Piešťany. Žiadosti o zapísanie sa do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese kancelárie správcu, mailom na info@boljesik.sk alebo telefonicky na č. 033 / 76 287 45.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.
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K091233
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Karol Sípos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 957/55, 930 39 Zlaté Klasy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1989
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/326/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/326/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu v súvislosti s
popieraním pohľadávok veriteľmi v oddlžení konkurzom, vyhlásenom na majetok dlžníka: Karol Sípos, narodený:
06. 05. 1989, trvale bytom: Veterná 957/55, 930 39 Zlaté Klasy.
Číslo účtu, vedenom v Československej obchodnej banke, a.s., je: SK36 7500 0000 0040 1668 3262.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K091234
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Idunková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fándlyho 756/24, 926 01 Sereď
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Michalička
Sídlo správcu:
Halenárska 18, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/324/2019 S1398
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/324/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Miroslav Michalička, správca dlžníka Jarmila Idunková, nar. 30.09.1960, trvale bytom Fándlyho 756/24, 926
01 Sereď, zast. Centrum právnej pomoci- kancelária Bratislava, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava týmto
oznamuje všetkým účastníkom konkurzného konania, že podateľňa správcovskej kancelárie na ulici Halenárska
18, 917 01 Trnava je verejne dostupná na doručovanie písomností určených správcovi a na nahliadanie do
správcovského spisu v pracovných dňoch počas úradných hodín v čase od 09:00 hod. do 15:00 hod. Žiadosti o
zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu možno podávať písomne na uvedenej adrese,
emailom na spravca@michalicka.sk alebo telefonicky na tel.: 033 3702 120.

JUDr. Miroslav Michalička, správca

K091235
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szabová Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 1035, 925 81 Diakovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/259/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/259/2019
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Súpis všeobecnej podstaty

súpisová zložka č. 1
opis: nehnuteľnosť - rodinný dom súp.č. 303 na pozemku parcela č. 392 zapísaný na LV č. 1664, okres Šaľa,
obec Selice, katastrálne územie Šók
spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/4
súpisová hodnota: 4 000,-€
poznámka: dlžník si uplatnil na nehnuteľnosť nárok na nepostihnuteľnú honotu obydlia

K091236
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakoubek Karel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 288, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/327/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/327/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Karel Jakoubek, nar. 01.11.1947, bytom 925 09 Košúty 288,
zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava, kancelária CPP
v Bratislave (ďalej len „dlžník“), oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadať v kancelárii správcu v
sídle správcu na adrese Royova 9, 921 01 Piešťany, a to v pracovných dňoch od 8.00 do 12.00 hod. a od 12.30
do 14.30 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na e-mailovej adrese
jana.petrovlaiferov@gmail.com alebo telefonicky na telefónnom čísle: 0903/45 45 09.
V Piešťanoch dňa 09.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Karla Jakoubka

K091237
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martina Barkóciová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanova 1379/38, 905 01 Senica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.6.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/195/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/195/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Martina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

100

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

Barkóciová, bytom Hurbanova 1379/38, 90501 Senica, týmto oznamujem všetkým účastníkom konania, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula 30.8.2019 bola dňa 18.9.2019 do kancelárie správcu
doručená prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej výške 2.966,93 EUR veriteľa Prima banka Slovensko, a.s., so
sídlom Hodžova 11, 01011 Žilina, IČO: 31575951. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR
bola dňa 18.9.2019 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 4.
V Dun.Strede, 4.10.2019
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka

K091238
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuboslav Könyves
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Goliana 6001/2, 917 02 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/253/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/253/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu
Ľuboslav Könyves, bytom Generála Goliana 6001/2 91702 Trnava, týmto oznamujem všetkým účastníkom
konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula 23.9.2019 bola dňa 26.9.2019 do kancelárie
správcu doručená prihláška pohľadávky č. 1 v celkovej výške 2.709,26 EUR veriteľa EOS KSI Slovensko, s.r.o.,
so sídlom Pajštnúska 5 , Bratislava, IČO: 35724803. V súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR
bola dňa 26.9.2019 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod poradovým číslom 3.
V Dun.Strede, 4.10.2019
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka

K091239
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dávid Galó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kostolné Kračany - Pinkové Kračany 237, 930 03 Kostolné Kračany Pinkové Kračany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 6.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/141/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
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25OdK/141/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po základnej prihlasovacej lehote do zoznamu
pohľadávok
JUDr.Marieta Katona so sídlom Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, správca úpadcu Dávid
Galó, bytom Kostolné Kračany- Pinkové Kračany 237, 93003 Kostolné Kračany- Pinkové Kračany, týmto
oznamujem všetkým účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, ktorá uplynula 25.7.2019
bola dňa 23.9.2019 do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky č. 2 v celkovej výške 2.374,99 EUR
veriteľa Krajský súd v Bratislava, so sídlom Záhradnícka 10 , Bratislava, IČO: 00215759. V súlade s ustanovením
§ 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 ZKR bola dňa 23.9.2019 prihlásená pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok
pod poradovým číslom 3.
V Dun.Strede, 4.10.2019
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka

K091240
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakoubek Karel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 288, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/327/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/327/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca dlžníka Karel Jakoubek, nar. 01.11.1947, bytom 925 09 Košúty 288,
týmto v súlade s § 167l ods 5 a s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
platnom znení, oznamuje bankový účet správcu vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK43 1100 0000 0026 2505
8156/1100, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu v súvislosti s popretím pohľadávky v hore uvedenom
konkurznom konaní.
V Piešťanoch dňa 09.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Karla Jakoubka

K091241
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakoubek Karel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 288, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/327/2019 S1505
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Okresný súd Trnava
36OdK/327/2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka:
Karel Jakoubek, nar. 01.11.1947, bytom 925 09 Košúty 288, oznamujem, že uznesením Okresného súdu
Trnava, sp. zn.: 36OdK/327/2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2019, pod č. K089853,
dňa 09.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii /ďalej len ZKR/ veritelia úpadcu sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť
svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca, Royova 9,
921 01 Piešťany, Slovenská republika alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to
určeného elektronického formulára k sp. zn. 36OdK/327/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na
prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou
pohľadávkou. Základnými náležitosťami prihlášky sú meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa
a úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávku, poradie uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celková
suma pohľadávky a popis. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom
príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň vyhlásenia
konkurzu. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. 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.
V Piešťanoch, dňa 09.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, konkurzný správca
Challenge for foreign creditors
According to the Direction of the European Council EU No. 2015/848 dated 20. May 2015, as the bankruptcy
truste of the borrower Karel Jakoubek, born on 01.11.1947, address 925 09 Košúty 288, Slovak Republic. I am
obligated inform you, that with the resolution of the District Court in Trnava, No. 36OdK/327/2019, published in
the Commercial bulletin No 195/2019, under K089853, on 09.10.2019, bankruptcy was declared on the
Bankrupts estate. According to the Act. No. 7/2005 Coll. Bankrupts and Restructuralization Act the creditors of the
Bankrupt have to lodge theirs claims in a time period 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one original to the address Mgr. Jana Petrášová Laiferová, Royova 9, 921 01 Piešťany, Slovak
Republic or electronically into his electronic box through the designated electronic form, to the file No.
36OdK/327/2019. Registration that not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not excercise the voting rights and other rights associated with lodged claims. Creditors with claims
secured with securitas have to lodge their claims with securitas in a time period of 45 days beginning with the
declaration on the bankruptcy in one original to the bankruptcy trustee, otherwise security rights lapse. The
creditor must fulfill in the registration of his claim the information about the name, surname and the address of the
firm and the seat of the creditor and of the Bankrupt, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the
claim from the bankruptcy general estate, total amount of claim and registration form has to be signed. Creditors
with claims secured with securitas also fill in the registration form which has to provide information about secured
amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this security right.
Each secured claim must belonged separately. Creditors whose claim depend on the fullfilment of certain
conditions register their claims in the same way and this also state in the registration form the condition on which
the claim is dependent. The total amount of claim in the registration form shall be divided info principal and
interest with the legal cause of the interests. The claim has to be lodged in the euro currency. If the claim is not
logged in the euro, amount of the claim shall determine bankruptcy, trustee by calculation according to the
reference exchange rate published on the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or
National Bank of Slovakia. If the claim is lodged in currency which reference exchange rate European Central
Bank or National Bank of Slovak does not state or announce, the sum of claim shall determine bankruptcy trustee
with professional diligence. Documents proving the information provided in the registration of claim have to be
enclosed to the registration of claim. A creditor who is the accounting entity shall stated a proclamation of the fact
that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
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that claim is accounted in creditors accountancy, the scope of accounting the claim or reasons why the claim is
not covered in case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak Republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated, otherwise delivery to such
creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial bulletin. Registration form, which was
delivered to trustee, can not be correct or amend.
In Piešťany, 9 of October 2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová, bankruptcy trustee

K091242
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakoubek Karel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Košúty 288, 925 09 Košúty
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.11.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/327/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/327/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu dlžníka Karel Jakoubek, nar. 01.11.1947, bytom 925 09
Košúty 288, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Trnava, sp. zn. 36OdK/327/2019
Por.č.

Dátum
zápisu

Názov hnuteľnej veci/súboru
1.

Počet

Peňažná pohľadávka - preddavok
na úhradu paušálnej odmeny správcu a náhrady
nevyhnutných nákladov spojených s výkonom správcovskej činnosti správcu v konaní 09.10.2019 1
o oddlžení podľa § 7a vyhl. č. 665/2005 Z. z. a § 167a ods. 1 písm. f) z. č. 7/2005 Z. z..

Súpisová
Suma v
hodno
€
ta v €
500,00 500,00

V Piešťanoch dňa 09.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
konkurzný správca dlžníka Karla Jakoubka

K091243
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslava Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horská 2373 / 62, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1990
Obchodné meno správcu:
K/V Insolvency k.s.
Sídlo správcu:
Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/222/2019 S1939
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/222/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

K/V insolvency, k.s., so sídlom kancelárie Čsl. armády 1403/85, 908 45 Gbely, značka správcu S1939, ako
správca konkurznej podstaty dlžníka: Miroslava Danielová, nar.: 23.09.1990, trvale bytom: Horská 2373/62, 909
01 Skalica, štátna občianka SR, v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na Okresnom súde Trnava pod
spisovou značkou 36OdK/222/2019, podľa ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“) týmto oznamuje, že
zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa, doručenú prihláškou po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
Poradové
veriteľa
4/1

číslo Dátum
prihlášky
07.10.2019

prijatia

Prihlásená
suma

Veriteľ

Prima banka Slovensko, a.s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO:
940,42 EUR
31 575 951

V Gbeloch, dňa 09.10.2019
K/V insolvency, k.s., správca

K091244
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forman Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vladimíra Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Kvetoslava Živčáková
Sídlo správcu:
Bratislavská 61/68, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/325/2019 S1447
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/325/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s čl. 54 nariadením Rady /ES/ č. 2015/8480 zo dňa 20.05.2015, ako správca úpadcu Róbert Forman,
narodený 07.02.1974, trvale bytom Ulica Vladimíra Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod
obchodným menom Róbert Forman - TETOVACIE ŠTÚDIO OCEĽOVÁ OSA, IČO: 33 206 571, s miestom
podnikania 917 01 Trnava, Vladimíra Clementisa 6448/18, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od
03.01.2019 ďalej len „úpadca“, oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Trnave., sp. zn. 25OdK/325/2019,
zo dňa 01.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. According to the Direction Article 54 of the
European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015, as the bankruptcy trustee of the Robert Forman, date of
birth: 07.02.1974, address: Vladimíra Clementisa 6448/18, 917 01 Trnava, business name: orman TETOVACIE ŠTÚDIO OCEĽOVÁ OSA, ID: 33 206 571, address: 917 01 Trnava, Vladimíra Clementisa
6448/18, business ended: 03.01.2019, hereinafter only the Bankrupt“, our duty is to inform that with the
resolution of the District Court Trnava, No. 25OdK/325/2019 dated of 01.October 2019 bankruptcy was declared
on the Bankrupts estate. Toto uznesenie Okresného súdu v Trnave bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
194/2019 dňa 08.10.2019. Dňom 08.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu. This resolution of the
District Court Trnava was Publisher Journal 194/2019 on 08. October 2019. Bankruptcy was declared on 08.
October 2019. V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZoKR“) platí: According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act as amended
(hereinafter only „the BRA“ ) applies:
1.Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 23odsek 1, v spojení s ustanovením § 199, odsek 9 ZKR).
1. ZoKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZoKR). 1. The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The
bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial
report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the
publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the bankrupt
after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZoKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZoKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
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2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a) Letters a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims
which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out
intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí.
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered.
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa ( § 29 ods. 9 a 10 ZoKR ).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalo and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this creditors ( §
29 ods. 9 a 10 BRA ).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku.
5. In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other person
as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt. Such creditor can be
satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property, which ensures his claim.
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Kvetoslava Živčáková, so sídlom kancelárie
Kováčska 23, 931 01 Šamorín, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
súd - Okresný súd Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovenská republika (§ 28 ods. 2 ZoKR). Za začiatok
lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9druhá veta ZoKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Kvetoslava Živčáková , with the
seat Kováčska 23, 931 01 Šamorín, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. In one counterpart delivers
the creditor the application to the court - Okresný sad Trnava, Hlavná č. 49, 917 83 Trnava, Slovak Republic (§ 28
sec. 2 BRA). The beginning of the period for registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the
day following the publishing of the resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9
second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z
výťažku zaradeného do rozvrhu , ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení
prihlášky správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom
vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZoKR).
7. If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into consideration, but
the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be
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touched; he can be satisfied only from the gains put into the schedule from the general property , whose aim to
put together was published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The
registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the
creditor and the registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).
8. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZoKR).
8. The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the termination of
right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
9. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii internetovej stránke
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspxwww.justice.gov.sk
a
musí
obsahovať základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno,
priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c)
právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZoKR).
9. The application must be submitted on a pre-printed form / the registration form can be found on the web site
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a restrukturalizacia.aspxwww.justice. gov.sk and must
include basic requirements; otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the
application are: a) name, surname and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and
residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
10. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZoKR).
10. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
11. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZoKR).
11. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
12. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZoKR).
12. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is alleged in currency ,
whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank
of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
13. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZoKR).
13. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy , in which
extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
14. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
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).
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14. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
15. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZoKR).
15. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
16. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája
2015.
16. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
17. Správca zároveň veriteľom dáva do pozornosti Nariadenie Rady (ES) č.2015/8480 z 20. mája 2015.
17. The trustee simultaneously would like to point out to the creditors the Articles of the Council regulation /EC/
No. 2015/8480 dated 20th May 2015.
JUDr. Kvetoslava Živčáková správca úpadcu /trustee of the bankrupt.

K091245
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Šesták
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stará cesta 518/8, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/539/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/539/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o skončení konkurzu

JUDr. Karol Porubčin, správca konkurznej podstaty dlžníka: Tomáš Šesták, nar. 20.05.1981, trvale bytom Stará
cesta 518/8, 956 33 Chynorany, sp. zn. 38OdK/539/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a vykonávacích predpisov (ďalej len „ZoKR“),
oznamujem, že konkurz sa končí, nakoľko bolo zistené, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Po vyhotovení súpisu majetku konkurznej podstaty podľa § 167j ods. 1 v spojení s § 76 ZoKR, ktorý správca
vyhotovuje podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom, informácií od dlžníka a iných osôb, ako aj vlastných
zistení a šetrení, správca zistil, že do všeobecnej podstaty, ako ani do oddelenej podstaty nebol zaradený žiadny
majetok dlžníka. Správca sa od vyhotovenia súpisu, nedozvedel o žiadnom novom majetku dlžníka, na základe
čoho by mohol vykonať doplnenie alebo zmenu súpisu majetku v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR.
V zmysle § 167 v ods. 1 ZoKR druhá veta, oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 4 ZoKR, zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.
Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR. Platnosť a účinnosť úkonov
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vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má správca majetok, alebo dokumentáciu patriacu
dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka.
JUDr. Karol Porubčin, správca

K091246
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Hábli
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 35/33, 972 71 Lehota pod Vtáčnikom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.06.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/500/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/500/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamuje, že do zoznamu pohľadávok veriteľov bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty zapísaná
nasledovná pohľadávka:
Veriteľ: Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951
Celková prihlásená suma: 7.602,85 €

K091247
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rácová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Bánovce nad Bebravou -, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/480/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/480/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trenčín uznesením zo dňa 15.07.2019, č. k. 40OdK/480/2019 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka
Božena Rácová, rod. Heráková, nar. 02.05.1968, trvale bytom Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika (ďalej
aj ako „Dlžník“), vyhlásil konkurz na majetok Dlžníka a do funkcie ustanovil správcu Ing. Katarína Štrbáňová, so
sídlom Dvory 1932, Púchov 020 01 (ďalej ako „Správca“).
Citované uznesenie bolo vydané v Obchodnom vestníku č. OV 138/2019 dňa 19.07.2019.
V zmysle ustanovenia § 167v ods.1 ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
potom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
na majetok Dlžníka sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka zrušuje.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Po preskúmaní pomerov Dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR vychádzajúc zo zoznamu majetku Dlžníka,
zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý Dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a z
úvodného stretnutia s Dlžníkom zo dňa 20.08.2019 správca zistil, že Dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a
konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka Božena Rácová, rod.
Heráková, nar. 02.05.1968, trvale bytom Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika sa končí.
Týmto oznámením zverejneným v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Dlžníka- Božena Rácová, rod.
Heráková, nar. 02.05.1968, trvale bytom Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika, zrušuje.

V Púchove 09.10.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K091248
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Promedelix s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 346 616
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Promedelix s. r. o., IČO: 36 346 616, so sídlom Pod Hájom 952/1, 018
41 Dubnica nad Váhom týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších zmien
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Účastníci
konkurzného konania sú za úhradu vecných nákladov oprávnení požadovať, aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Termín je potrebné vopred dohodnúť na tel. č.: 042/4260565.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K091249
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Promedelix s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 346 616
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam bankového účtu na zloženie preddavku na trovy konania v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11
zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

110

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

JUDr. Róbert Fatura, správca dlžníka: Promedelix s. r. o., IČO: 36 346 616, so sídlom Pod Hájom 952/1, 018
41 Dubnica nad Váhom v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) a ods. 11 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok
na trovy konania je vedený v Tatra banke, a.s., číslo účtu IBAN: SK87 1100 0000 0029 3521 7095.
Preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený
samostatný preddavok, 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 čísla 381919 ako špecifického symbolu.

JUDr. Róbert Fatura, správca

K091250
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Promedelix s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 346 616
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Róbert Fatura
Sídlo správcu:
Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38K/19/2019 S628
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/19/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Vec: Informácia pre zahraničných veriteľov o konkurznom konaní – Výzva na prihlásenie pohľadávok

RE: Information to the foreign creditors about bankruptcy - Invitation to the lodge a claim

1. Rozhodnutím Okresného súdu v Trenčíne č. k. 38K/19/2019-58 zo dňa 01.10.2019, ktoré bolo uverejnené v
Obchodnom vestníku OV 193/2019 dňa 07.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Promedelix s. r. o.,
IČO: 36 346 616, so sídlom Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad Váhom, a zároveň som bol ustanovený do
funkcie správcu.

1. By the Decision passed by the District Court in Trenčín No. 38K/19/2019-58 on the 01.10.2019 and
promulgated in the Commercial bulletin No. OV OV 193/2019 from 07.10.2019 was proclaimed bankruptcy
of the bankrupt Promedelix s. r. o., IČO: 36 346 616, so sídlom Pod Hájom 952/1, 018 41 Dubnica nad
Váhom, and simultaneously appointed JUDr. Róbert Fatura as the bankruptcy administrator.

2. Podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii č. 7/2005 Z. z. (ďalej len “ZKR”)
Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou.

2. According to § 28 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended
(onwards only „BRA“) The claim, which is not a claim against the estate shall be applied by a lodgement.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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3. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, 017 01
Považská Bystrica, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do
45 dní od vyhlásenia konkurzu k číslu konania 38K/19/2019; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na
Okresný súd Trenčín so sídlom Piaristická 27, 911 80 Trenčín, SR k číslu konania 38K/19/2019.

3. The lodgement of the claim shall be lodged in one original to the bankruptcy administrator on the
address JUDr. Róbert Fatura, Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica within the term of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy procedure to the procedure number 38K/19/2019.
Creditor has to deliver one original of the lodgement also to the District court Trenčín (Okresný súd
Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, SR to the procedure number 38K/19/2019.

4. 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). Ak veriteľ doručí
správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie
práva spojené s prihlásenou pohľadávkou (§ 28 ods. 3 prvá veta ZKR).

4. As the beginning of the term for lodging the claims within the bankruptcy procedure is considered the
day following the day when a resolution on declaring of the Bancruptcy in a Commercial bulletin was
published (§ 199 sec. 9 second sentence BRA). If the Claim is lodged after that 45 days term, the Claim is
taken into account, but the Creditor cannot realise his vote and other rights relevant to the lodged Claim.
(§ 28 sec. 3 first sentence BRA).

5. 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.

5. The Claim has to be lodged on the prescribed form and must contain the basic requisites, otherwise
the Claim will be disregarded. These requisites are:
a) name, surname and residence of the creditor if it is a individual (natural person), or business name,
name and surname if different from a business name, identification number or another identification entry
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and a place of business, if it is an individual (natural) person businessman, or business name,
identification number or another identification entry and a residence of contractor, if i tis a legal person,
b) name, surname and residence of debtor, if it is a individual (natural person) ), or business name, name
and surname if different from a business name, identification number or another identification entry and
a place of business, if it is an individual (natural) person businessman, or business name, identification
number or another identification entry and a residence of debtor, if i tis a legal person,
c) the legal cause of the claim,
d) ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate,
e) the amount of the principal and the interests,
f) date and sign

6. 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).

6. Documents proving the information provided in the registration form have to be enclosed to the
registration form. The Creditor who is the Accountant unit makes a statement whether he has the Claim
in the accounting, in what extent, or the reasons why not. (§ 29 ods. 6 BRA).

7. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením
zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2
ZKR). K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).

7. 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, in the term of 45 days beginning
with the declaration of the bankruptcy procedure, otherwise the security extincts (§ 28 ods. 4 BRA). For
every secured claim a single lodge must be provided with the information about secured amount, type,
order, object and a legal reason of security right (§ 29 sec. 2 BRA). An expert testimony stating the value
of the claim has to be added in case of non-monetary claim, otherwise creditor´s lodgement will not be
considered as the lodgement of claim. (§ 29 sec. 7 BRA)

8. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie
podmienky (ďalej len „podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený
veriteľ oprávnený uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR). V
prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).

8. A future claim or claim, which origin is conditional (onwards only „conditioned claim“) can also be
lodged; the rights related to conditioned claim can conditioned creditor apply after he proves rise of
conditioned claim to a bankruptcy administrator. (§ 28 sec. 5 BRA). In a conditioned claim lodgement
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must be also stated a fact, on which the particular claim should rise or a condition, on which a rise of
claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).

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

9. The claim should be lodged in a currency named as EUR. If a claim is not lodged in EUR, the amount of
claim is set by bankruptcy administrator by the conversion according to a reference exchange rate
determined and published on the day of bankruptcy proclamation by the European Central Bank or the
National Bank of Slovakia. If a claim is lodged in a currency which is not determined and published by the
European Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim sets a bankruptcy
administrator with professional care. (§ 29 sec. 5 BRA)

10. 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).

10. 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 set and this
fact must be noticed to the bankruptcy administrator in writing, otherwise the documments for the
Creditor will only be published in the Commercial bulletin. (§ 29 ods. 8 BRA).

11. 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.

11. 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.

12. Táto správa bola vyhotovená pre veriteľov, ktorých bydlisko alebo sídlo nie je zrejmé z obchodnej evidencie
úpadcu.

12. This information is designed for creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the
business documentation of the bankrupt.
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JUDr. Róbert Fatura
bankruptcy administrator

K091251
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Galandákova
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudník 381, 906 23 Rudník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.12.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/22/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/22/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Lenka Galandáková, nar. 01.12.1980, trvale bytom 906 23 Rudník 381, vedenej na
Okresnom súde Trenčín č. k. 38OdK/22/2019 bolo v Obchodnom vestníku č. 172/2019 dňa 06.09.2019
zverejnené 1. kolo ponukového konania na predaj majetku úpadcu, a to položky č. 41 a 42.
Dňa 20.09.2019 bolo vykonané otváranie obálok s ponukami, ktoré boli následne vyhodnotené. Do
ponukového konania sa prihlásil 1 záujemca so svojou ponukou, ktorý zároveň aj splnil všetky predpísané
formálne náležitosti. Úspešným záujemcom sa stala spol. Slovak Estate s. r. o., IČO: 50 050 907, so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava s ponukou vo výške 10,03 Eur.
Vzhľadom k tomu, že nedošlo k uplatneniu práva vykúpiť majetok z konkurzu podľa ust. § 167r ZoKR, správca
ponuku úspešného záujemcu akceptoval a vyzve ho na uzavretie kúpnej zmluvy
V nadväznosti na vyššie uvedené bolo I. kolo verejného ponukového konania ukončené ako úspešné.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K091252
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lohazerová Vladimíra
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2064 / 140, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/521/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/521/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávok do Zoznamu pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka: Vladimíra Lohazerová, nar. 28.9.1975, trvale bytom Rozkvet 2064/140,
017 01 Považská Bystrica, Slovenská republika, zmysle § 167l ods 3. a primerane podľa § 28 ods. 3 zákona č.
7/2005 Z. z o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) týmto oznamuje, že do
Zoznamu pohľadávok bola zapísaná pohľadávka, prihláška ktorej bola správcovi doručená po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty, teda po 20.09.2019 :
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Veriteľ :
Prima banka Slovensko, a.s.
so sídlom:
Hodžova 11
010 01 Žilina
Slovenská republika
IČO: 31 575 951

Prihlásená suma : 4 553,27 Eur
Deň doručenia prihlášky: 09.10.2019
Deň zápisu do Zoznamu pohľadávok: 09.10. 2019

V Púchove, 09.10.2019

Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K091253
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Viola Dávidiková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzká 221/27, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.09.1949
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/367/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/367/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com
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Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

40OdK/367/2019

40OdK/367/2019 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

09.10.2019

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/367/2019-20 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku
č. 112/2019 dňa 12.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Viola Dávidiková, rod. Hošeková, nar.
24.09.1949, Prievidzská 221/27, 972 51 Handlová, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský
dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 42, 958 01 Partizánske zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len
„správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K091254
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Urminská Slávka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná ulica 2/53, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/362/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/362/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Slávka Urminská, rod. Krišková, nar. 26.03.1968, trvale
bytom Nábrežná ulica 2/53, 971 01 Prievidza, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 40OdK/362/2019
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 09.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K091255
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Babinec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie 7.apríla 411 / 24, 906 13 Brezová pod Bradlom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1968
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Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/484/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/484/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU KONKURZU
Správca dlžníka: Ing. Ján Babinec, nar. 13.11.1968, Námestie 7. Apríla 411/24, 906 13 Brezová pod
Bradlom,, štátny občan SR zverejňuje svoj zámer zostaviť v zmysle § 167u ods. 1 ZKR rozvrh výťažku konkurzu,
ktorý bol získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty pričom v tomto konkurze neexistoval žiadny
majetok, ktorý by tvoril oddelenú konkurznú podstatu.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K091256
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Best, spol. s r.o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Teplárenská 2 / 0, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 603 823
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 38K/20/2018 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/20/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca konkurznej podstaty, so sídlom správcovskej kancelárie Hadovská cesta 870, 945
01 Komárno v konkurznom konaní úpadcu obchodnej spoločnosti Best, spol. s r.o. v konkurze, so sídlom
Teplárenská 2, Prievidza 971 01, v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku
zahrnutého do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 115/2019
dňa 17.06.2019 Súbor hnuteľných vecí – automobily :
1. Osobné motorové vozidlá:
·
·
·
·

ŠKODA Felícia EFF 414, PD 982 AG, výrob. Číslo TMBEFF414S7014613, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku, 500,00 EUR
ŠKODA Fabia, PD 128 CO, výrobné číslo TMB HY46YX54326646, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.
SEAT Cordoba, PD 210 BY, výrobné číslo VSSZZZ6L25R193461, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.
PEUGEOT Boxer 2,5 Turbo D, PD 651 BF, výrobné číslo VF3231C9215355153, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku,: 1 000,00 EUR.

·
2. Nákladné motorové vozidlá
·
·

ŠKODA Pick-up EFF 673, PD 684 AS, výrobné číslo TMBEFF673Y5277420, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 1 000,00 EUR.
FIAT Ducato 230 D, PD 339 CR, výrobné číslo ZFA23000005952031, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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hodnota majetku: 1 000,00 EUR.
TATRA T815-230S84, PD 426 CT, výrobné číslo TNT230S847K042666, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 35 000,00 EUR.
TATRA T815 S3 26 208 6x6.2, PD 579 BO, výrobné číslo TNT.815S36.KK084466, Teplárenská 2, 971
01 Prievidza, hodnota majetku: 4 000,00 EUR.
TATRA T815 HR, PD 129 CX, výrobné číslo TNT815V26JK068270, Teplárenská 2, 971 01 Prievidza,
hodnota majetku: 5 000,00 EUR.
TATRA T815 P 26 208 6x6.2 autodomiešavač, PD 481 BK, výrobné číslo 28814-118, Teplárenská 2, 971
01 Prievidza, hodnota majetku: 5 000,00 EUR.
TATRA T815 P 26 208 6x6.2 UDS 114a, PD 653 AF, výrobné číslo 05503-128, Teplárenská 2, 971 01
Prievidza, hodnota majetku: 6 000,00 EUR.

(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Predmet speňažovania sa v 1. kole verejného ponukového konania speňažuje jednotlivo aj v súboroch
podľa ponuky záujemcov a na základe rozhodnutia správcu o výhodnosti ponúk. Pri ponukách na
odkúpenie tohto majetku je správca oprávnený uprednostniť záujemcu ponúkajúceho na odkúpenie väčší
súbor majetku, aj keby cenová ponuka iného záujemcu, ponúkajúceho na odkúpenie menší súbor
majetku, bola za konkrétnu položku majetku vyššia.
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Best, spol. s r.o. – KONKURZ - Verejné
ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“). Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych dní odo
dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. V prvom kole verejného ponukového konania sa
hnuteľný majetok speňažuje za najvyššiu ponuku, minimálne však za 100% súpisovej hodnoty tohto
majetku
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., SK46 0200 0000 0041 1244 5651, s poznámkou pre
príjemcu „ VPK Best, spol. s r.o. v konkurze“. Ak záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom
rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa
neprihliada. Pokiaľ záujemca predloží ponuku v niektorom z kôl ponukového konania, ďalších
nadchádzajúcich kolách ponukového konania sa nemôže zúčastniť.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Víťaza
verejného ponukového konania určí správca po prerokovaní s veriteľským výborom. Správca je
oprávnený aj všetky ponuky odmietnuť. Správca oznámi výsledky ponukového konania účastníkom
ponukového konania písomne do 15 dní od dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník,
ktorý ponúkne najvyššiu ponuku.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania. Neúspešným účastníkom verejného ponukového konania, sa
vracia ponúknutá kúpna cena bankovým prevodom v prospech účtu, ktorý účastník písomne oznámi
správcovi, a to do troch pracovných dní odo dňa odo dňa oznámenia výsledkov ponukového konania.
6. 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.
7. Záujemcovia o obhliadku predmetu speňažovania a o bližšie informácie o predmete speňažovania môžu
správcu kontaktovať e-mailom na adrese pinter@akpinter.sk alebo na tel. čísle 0905661269

JUDr. Tomáš Pintér, správca
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K091257
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušana Krajčiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Diviacka Nová Ves 230, 972 24 Diviacka Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1949
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/462/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/462/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU KONKURZU
Správca dlžníka: Dušana Krajčiová, rod. Géciová, nar. 14.01.1949, 972 24 Diviacka Nová Ves 230, štátny
občan SR zverejňuje svoj zámer zostaviť v zmysle § 167u ods. 1 ZKR rozvrh výťažku konkurzu, ktorý bol získaný
speňažením všeobecnej konkurznej podstaty pričom v tomto konkurze neexistoval žiadny majetok, ktorý by tvoril
oddelenú konkurznú podstatu.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K091258
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Anton Holúbek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hrabovka ., 913 32 Hrabovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1978
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/329/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/329/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU KONKURZU
Správca dlžníka: Anton Holúbek, nar. 16.08.1978, trvale bytom Hrabovka, 913 32 Dolná Súča, štátny občan
SR zverejňuje svoj zámer zostaviť v zmysle § 167u ods. 1 ZKR rozvrh výťažku konkurzu, ktorý bol získaný
speňažením všeobecnej konkurznej podstaty pričom v tomto konkurze neexistoval žiadny majetok, ktorý by tvoril
oddelenú konkurznú podstatu.
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k.s.,

Správca

K091259
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antalová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nová Dubnica 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/685/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/685/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľubica Antalová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Nová Dubnica Dátum narodenia dlžníka: 16.06.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J.
Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu: 38OdK/685/2019
k sp. zn.: 38OdK/685/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
správca oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu vo výške 350 €, je vedený vo Fio banka, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK57 8330 0000 0029 0157 4326. Ako variabilný symbol sa uvádza číslo
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Bratislave, dňa 9.10.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K091260
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mgr. Darina Gabrišová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železničná 213/12, 914 41 Nemšová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.08.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Nitrianska 42, 958 01 Partizánske
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/200/2018 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/200/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZOSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU KONKURZU
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Správca dlžníka: Mgr. Darina Gabrišová, rod. Mičková, nar. 12.08.1975, Železničná 213/12, 914 41 Nemšová,
štátny občan SR zverejňuje svoj zámer zostaviť v zmysle § 167u ods. 1 ZKR rozvrh výťažku konkurzu, ktorý bol
získaný speňažením všeobecnej konkurznej podstaty pričom v tomto konkurze neexistoval žiadny majetok, ktorý
by tvoril oddelenú konkurznú podstatu.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K091261
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Antalová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Nová Dubnica 0, 018 51 Nová Dubnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1983
Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s.
Sídlo správcu:
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/685/2019 S1433
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/685/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/Úpadcu: Ľubica Antalová Sídlo/Bydlisko dlžníka/Úpadcu:
Nová Dubnica , Dátum narodenia dlžníka: 16.06.1983 Titul, meno a priezvisko/Obchodné meno správcu:
Crossdefault Management Group, k. s. Sídlo správcu: Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, sídlo kancelárie: J.
Zemana 101, 911 01 Trenčín.
Sp. zn. správcu : 38OdK/685/2019
k sp. zn.: 38OdK/685/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
Správca dlžníka oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v sídle správcu na adrese
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.00 hod. do 14.00
hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu spolu s návrhom termínu nahliadnutia možno podať poštou
na adresu kancelárie alebo prostredníctvom e-mailu na adresu: office@crossdefault.sk, prípadne si
termín nahliadnutia možno dohodnúť telefonicky na tel. č.: 02/33889333, mobil: 0948/090737.
V Bratislave, dňa 09.10.2019
Crossdefault Management Group, k. s.
Mgr. Tomáš Baštic, komplementár
správca

K091262
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Vránová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.03.1973
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/441/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Andrej Jaroš, správca konkurznej podstaty úpadcu Monika Vránová, nar. 26.03.1973, trvale bytom: 017
01 Považská Bystrica, Slovenská republika (ďalej ako „úpadca“), týmto v zmysle §167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že mu bola doručená prihláška
pohľadávky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Prihláška veriteľa doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty: Orange Slovensko, a.s., sídlo: Metodova
8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270 v celkovej sume vo výške 1.959,72 eur doručená dňa 25.09.2019.
V Trenčíne, dňa 09.10.2019
JUDr. Andrej Jaroš, správca úpadcu

K091263
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Orlita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nad Zábrehom I. 469/4, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/291/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/291/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie tretieho kola verejného ponukového konania
Správca konkurznej podstaty dlžníka Marián Orlita, nar. 18.8.1983, trvale bytom Nad Zábrehom I. 469/4, 018 41
Dubnica nad Váhom, v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
v platnom znení (ďalej len ZKR) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na speňaženie majetku vo vlastníctve
dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 129/2019 dňa
08.07.2019:
I.

Predmet ponukového konania:

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

1

Popis

Osobné vozidlo zn.
FIAT
BRAVA

Výrobné číslo

Evidenčné
číslo

VIN:
ZFA18200004777990

IL306BH

Dôvod
Súpisová
Stav
zapísania
Farba
Umiestnenie hodnota v
opotrebenia
majetku do
€
súpisu
ust. § 167h
Červená opotrebené
ods. 1 ZKR
Dubnica nad
30.11.1998 metalíza primerane
650,00
- majetok
Váhom
tmavá
veku
patriaci
dlžníkovi
Dátum
prvej
evidencie

II. Podmienky ponukového konania:
1. Záväzná ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu: JUDr. Otília Prachařová, Centrum I. 57/132,
018 41 Dubnica nad Váhom v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 40OdK/291/2019 - ponukové konanie NEOTVÁRAŤ“ v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Dňom zverejnenia je deň nasledujúci po dni publikovania tohto oznámenia v Obchodnom vestníku. Ponuka musí
byť doručená najneskôr v posledný deň lehoty do 15,00 hod..
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Záujemca o kúpu je povinný uhradiť celú ponúkanú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu vedený vo
SLSP, a.s., IBAN: SK42 0900 0000 0000 6369 8274, VS: IČO alebo rodné číslo záujemcu. Ponúkaná kúpna cena
musí byť pripísaná na uvedený účet najneskôr v posledný deň lehoty na doručovanie ponúk.
3. V prípade neprimerane nízkej ponuky môže správca všetky ponuky odmietnuť
4. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. podrobné označenie záujemcu (fyzické osoby uvedú meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko a
právnické osoby obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH),
b. označenie predmetu kúpy,
c. ponúkanú kúpnu cenu v eurách (číslom i slovom),
d. číslo bankového účtu záujemcu v tvare IBAN, na ktorý má byť vrátená zložená záloha v prípade
neúspechu v ponukovom konaní,
e. telefónny a e-mailový kontakt,
f. aktuálny výpis z obchodného alebo iného zákonného registra, ak ide o právnickú osobu, alebo fotokópiu
občianskeho preukazu, ak ide o fyzickú osobu,
g. dátum a podpis záujemcu, resp. osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
5. Každý záujemca je oprávnený predložiť len jednu ponuku, ktorú do skončenia ponukového konania nemožno
meniť, ani vziať späť.
6. Prihliada sa iba na tie ponuky, ktoré budú obsahovať predpísané náležitosti a kde bola záloha na celú
ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.
7. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
8. Správca upozorňuje záujemcov, že v zmysle ust. § 167r ods. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie
dlžníkov príbuzný v priamom rade, jeho súrodenec alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z
konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do
desať dní od skončenia ponukového konania. V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z
konkurznej podstaty, správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
9. Ak úspešný záujemca neuzavrie kúpnu zmluvu, zaväzuje sa uhradiť zmluvnú pokutu vo výške polovice kúpnej
ceny. Správca je oprávnený túto pokutu započítať s pohľadávkou záujemcu na vrátenie zloženej zálohy na kúpnu
cenu, a to v rozsahu, v akom sa tieto pohľadávky vzájomne kryjú.
10. Predmet ponukového konania sa predáva tak ako „stojí a leží“.
11. Nadobúdateľ uhradí všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva v príslušnom registri.
12. Ďalšie informácie je možné získať na tel. č. 042 4440567, alebo na e-mailovej adrese: pracharova@akzp.sk.

K091264
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fendek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 340, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/668/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/668/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na
adrese: zemanovic@onlinespravca.sk

K091265
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fendek Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 340, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/668/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/668/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu: IBAN: SK8809000000005033492737 ( účet vedený v: Slovenská
sporiteľňa, a.s.). Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak - bolo podané na
predpísanom tlačive a - na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na
trovy konania vo výške podľa § 32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej
pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa §
32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podľa § 32 ods. 21 ZKR
platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

K091266
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/689/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/689/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Branislav Zemanovič, správca, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese Piaristická 44, 911 01 Trenčín, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8,00 hod do
12,00 hod. a od 13,00 hod do 15,00 hod. Termín si je potrebné vopred dohodnúť prostredníctvom e-mailu na
adrese: zemanovic@onlinespravca.sk
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K091267
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balážová Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín -, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Branislav Zemanovič
Sídlo správcu:
Piaristická 44, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/689/2019 S1510
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/689/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Branislav Zemanovič Mgr. Branislav Zemanovič, správca , týmto v zmysle § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods.
7 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení
neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať
kauciu pre popretie pohľadávky, číslo účtu: IBAN: SK8809000000005033492737 ( účet vedený v: Slovenská
sporiteľňa, a.s.). Zároveň správca uvádza, že popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak - bolo podané na
predpísanom tlačive a - na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na
trovy konania vo výške podľa § 32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako
variabilného symbolu. Podľa § 32 ods. 11 ZKR platí: Podmienkou podania návrhu na určenie popretej
pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania
vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví. Podľa §
32 ods. 19 ZKR platí: Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy
spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá,
a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur. Podľa § 32 ods. 20 ZKR platí: Povinnosť zložiť preddavok podľa § 32
ods. 7 písm. b) a ods. 11 ZKR nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu. Podľa § 32 ods. 21 ZKR
platí: Preddavok podľa § 32 ods. 7 ZKR možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre
každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov podľa § 32 ods. 7 a 11 ZKR sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v
rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi.

K091268
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozák Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozkvet 2030 / 58, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Zajac
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1172/34, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/518/2019 S1706
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/518/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Bánovciach nad Bebravou, 09.10.2019
JUDr. Peter Zajac, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091269
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ciglianska cesta 207/2A, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.11.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/412/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/412/2019
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
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.

Ulica
T. Vansovej
T. Vansovej
T. Vansovej
T. Vansovej

Číslo
24
24
24
24

Obec
Prievidza
Prievidza
Prievidza
Prievidza

Prihlásená suma - Celková suma
1 267,39 €
2 551,39 €
144,07 €
168,00 €

Mgr. Martin Berec - správca

K091270
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kozáriková Dana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jégeho 874/11, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/388/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/388/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Dana Kozáriková, rod. Nagyová, nar. 11.02.1965, trvale
bytom Jégého Ulica 874/11, 971 01 Prievidza, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 38OdK/388/2019
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 09.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca
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K091271
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tatrn Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Soblahovská 1110 / 25, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Ondrejovičová
Sídlo správcu:
ČSL. Armády 84/22, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/155/2019 S1657
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/155/2019
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
Richard Tatrn, nar. 11.11.1971, trvale bytom Soblahovská 1110/25, 911 01 Trenčín (ďalej len ako .„dlžník“),
týmto oznamuje, že dlžník podľa zoznamu majetku zo dňa 17.01.2019 priloženého k návrhu na.vyhlásenie
konkurzu, z písomnej výpovede dlžníka zo dňa 24.05.2019 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 Richard Tatrn, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka Richard Tatrn v zmysle § 167 v ods. 1 ZKR
zrušuje.
V Novom Meste nad Váhom dňa 09.10.2019
JUDr. Zuzana Ondrejovičová, správca dlžníka

K091272
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Čúzy
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prievidzská 294/32, 972 46 Čereňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1969
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Piešťanská 25,
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/537/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/537/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Trenčín zo dňa 05. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslav
Čúzy, nar. 09. 04. 1969, trvale bytom: Prievidzská 294/32, 972 46 Čereňany. Súd ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Piešťanská 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 36 832 006,
značka správcu: S1220. Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 09. 08. 2019 v Obchodnom vestníku 153/2019.
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: Miroslav Čúzy, nar. 09. 04. 1969, trvale bytom: Prievidzská 294/32,
972 46 Čereňany, sa končí, lebo zistil, 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 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.
Nové Mesto nad Váhom 09. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K091273
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žabokreky nad Nitrou 78, 958 52 Žabokreky nad Nitrou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Obchodné meno správcu:
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 8, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/535/2019 S1893
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/535/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., zn. správcu: S1893, so sídlom kancelárie: Mierové námestie
8, Trenčín 911 01, správca dlžníka: Marián Facuna, nar.: 10.4.1974, trvale bytom: Žabokreky nad Nitrou 78,
958 52 Žabokreky nad Nitrou, spisová značka: 40OdK/535/2019 S1893 oznamuje, podľa § 167l ods. 3 ZKR,
že do kancelárie správcu bola po základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia
konkurzu, doručená dňa 24.9.2019 prihláška/y pohľadávky/vok veriteľa:
Union zdravotná poisťovňa, a.s., IČO: 36 284 831, sídlom Karadžičova 10, 814 53 Bratislava.
Veriteľ si prihlásil pohľadávku v celkovej výške 2 225,20 EUR. Pohľadávky veriteľa boli v súlade s ust. § 31 ods. 1
ZKR zapísané do zoznamu pohľadávok.
Bankruptcy and recovery innovative corporation k.s., správca

K091274
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/208/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/208/2019
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“
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(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
– František Horváth, nar.: 06.10.1971, trvale bytom 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“) oznamujeme, že na
majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 25.09.2019, sp. zn. 23OdK/208/2019,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 189/2019 dňa 01.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu Dlžníka bol
ustanovený LawService Recovery, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, značka
správcu: S1731 (ďalej aj len ako „Správca“).
According to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 of 20th May 2015, as the
trustee of bankrupt František Horváth, born on 06.10.1971, with permanent address at 945 01 Komárno
(hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in Nitra of
25.09.2019, ref. No. 23OdK/208/2019 published in the Commercial report No. 189/2019 of 01.10.2019 was
proclaimed bankruptcy of the bankrupt and LawService Recovery, k.s. with its office at Radlinského 2, 949 01
Nitra, ref. No. of trustee: S1731 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as the
„Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
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v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
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prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
The secured creditor who did not to file the application and whose security right is linked with property of debtor,
shall be obliged to inform to trustee the amount of secured receivable which might be satisfied by the property
with burden without undue delay after that the creditor might to know with the professional care about bankruptcy
declaration. The secured creditor shall be responsible for correct data. The trustee shall apply these data provided
by the secured creditor for the purpose of consideration of these burdens. (§ 167k sec. 8 BRA)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
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General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Nitra, dňa 04.10.2019
Nitra, on 04.10.2019
LawService Recovery, k.s., správca dlžníka
LawService Recovery, k.s., trustee of the bankrupt

K091275
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/208/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: František Horváth, nar. 06.10.1971, bytom 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“), oznamuje, že účastníci
konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej kancelárii na adrese:
Radlinského 2, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín 08:30 - 12:00 a 13:00 - 15:30
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
lsrecovery@lawservice.sk
LawService Recovery, k.s., správca
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K091276
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth František
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno ..., 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1971
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 2, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/208/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka František Horváth, nar. 06.10.1971, 945 01 Komárno (ďalej len „Dlžník“), v zmysle §167l ods. 5 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) ZKR a § 32 ods. 19 a ods. 21 ZKR oznamuje číslo bankového
účtu, na ktorý možno zložiť kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok konkurzných veriteľov. Kauciu
možno zložiť do uplynutia lehoty na popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola
uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky, pričom ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, výška kaucie predstavuje dve percentá zo
sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac o výške 10.000,- EUR. Túto
kauciu za účelom popretia prihlásených pohľadávok možno zložiť na účet č. SK74 0900 0000 0050 5876 4399,
BIC: GIBASKBX, vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.; variabilný symbol: číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok; poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa, ktorého
pohľadávka sa popiera.
LawService Recovery, k.s., správca

K091277
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. hlavná 2 / 0, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 705 520
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 46 705 520, so sídlom Ul. Hlavná
2, 946 57 Svätý Peter v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 2.
kolo ponukového konania na predaj majetku - pohľadávok zo všeobecnej podstaty úpadcu

Predmetom predaja sú nasledovné pohľadávky úpadcu speňažované ako súbor majetku a to:
I.
·

Peňažná pohľadávka - príslušenstvo z istiny v sume 752,40 € voči Poľnohospodárske družstvo v
Kluknave, sídlo: Kluknava 053 51, IČO: 00 204 111, z titulu úhrady faktúr po lehote splatnosti
nasledovne:
faktúra č. 150500, splatná dňa 13.12.2015, vystavená na sumu 261 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1, uhradená dňa 17.7.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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faktúra č. 160077, splatná dňa 11.3.2016, vystavená na sumu 347,40 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1, uhradená dňa 17.7.2019
faktúra č. 160161, splatná dňa 15.5.2016, vystavená na sumu 144 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1, uhradená dňa 17.7.2019

II. Peňažná pohľadávka - príslušenstvo z istiny v sume 62,64 € voči Kluknavská mliekareň –
obchodno – odbytové družstvo, sídlo: Jaklovce 640, 055 61 Jaklovce, IČO: 36 603 244, z titulu
úhrady faktúr po lehote splatnosti nasledovne:
· faktúra č. 160025, splatná dňa 10.2.2016, vystavená na sumu 36,72 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1 a 2, uhradená dňa 31.7.2019
· faktúra č. 160073, splatná dňa 11.3.2016, vystavená na sumu 25,92 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1 a 2, uhradená dňa 31.7.2019

III. Peňažná pohľadávka - príslušenstvo z istiny v sume 36 € voči M – NOVOMAX – D s.r.o., sídlo:
Lučenecká 96, 991 22 Bušince, IČO: 36 650 757, z titulu neuhradených faktúr:
· faktúra č. 160294, splatná dňa 12.10.2016, vystavená na sumu 28,80 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 3, uhradená dňa 17.7.2019
· faktúra č. 160316, splatná dňa 12.11.2016, vystavená na sumu 7,20 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 3, uhradená dňa 17.7.2019

IV. Peňažná pohľadávka v sume istiny 50 € s príslušenstvom a príslušenstvo z čiastočnej úhrady
istiny faktúry po lehote splatnosti dňa 28.8.2019 v sume 5,40 € voči Vladimír Tejiščák, miesto
podnikania: 08267 Geraltov, Závadka 13, IČO: 34 905 570, z titulu čiastočne neuhradenej faktúry č.
160124, splatnej dňa 14.4.2016, vystavenej na sumu 55,40 € – Spracovanie živočíšneho odpadu
kategórie 1 a jednorazový poplatok za odvoz. Z faktúry č. 160124 bola suma istiny vo výške 5,40 €
za spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 1 uhradená a suma 50 € predstavujúca fakturovaný
jednorazový poplatok je medzi úpadcom a odberateľom sporná nakoľko odberateľ v tomto
rozsahu nárok úpadcu popiera.

V. Peňažná pohľadávka v sume istiny 250 € s príslušenstvom a príslušenstvo z čiastočnej úhrady
istiny faktúr po lehote splatnosti dňa 2.9.2019 v sume 57,12 € z faktúry č. 160120 a v sume 32,64 €
z faktúry č. 160163 voči SATPOL, s.r.o., sídlo: Ihľany č. 9, 059 94 Ihľany, IČO: 36 703 168, z titulu
čiastočne neuhradených faktúr:
· faktúra č. 160120, splatná dňa 14.4.2016, vystavená na sumu 157,12 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1 a jednorazový poplatok za odvoz – z uvedenej faktúry bola dňa 2.9.2019
uhradená suma vo výške 57,12 € za spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 1 a suma 100 €
predstavujúca fakturovaný jednorazový poplatok je medzi úpadcom a odberateľom sporná
nakoľko odberateľ v tomto rozsahu nárok úpadcu popiera
· faktúra č. 160163, splatná dňa 15.5.2016, vystavená na sumu 182,64 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 1 a jednorazový poplatok za odvoz, z uvedenej faktúry bola dňa 2.9.2019
uhradená suma vo výške 32,64 € za spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 1 a suma 150 €
predstavujúca fakturovaný jednorazový poplatok je medzi úpadcom a odberateľom sporná
nakoľko odberateľ v tomto rozsahu nárok úpadcu popiera

Podmienky ponukového kola:

·
·

Vyššie uvedený súbor majetku – pohľadávok sa ponúka za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 31K/35/2017– ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky
Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota do 1.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné
ponuky odmietne
Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Identifikačné údaje záujemcu :
·
·

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a
fotokópia občianskeho preukazu záujemcu

b) navrhovanú cenu za predmet ponukového konania,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným
podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,

orgánom záujemcu

e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
f) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok v znení
predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
doklad preložený do slovenského jazyka.

·

Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady
vyššie uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.

·

Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk

·

Po otvorení obálok predloží správca najvyššiu ponuku na schválenie zástupcovi veriteľov a za víťaza
ponukového konania sa bude považovať záujemca až schválením jeho ponuky zo strany zástupcu
veriteľov

·

Po určení víťaza ponukového konania vyzve správca víťaza na zaplatenie ponúknutej ceny na účet
správcu a víťaz ponukového konania je povinný túto cenu uhradiť tak, aby bola ponúknutá cena pripísaná
na účet oznámený úspešnému záujemcovi do 10 dní od doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka
bola vyhodnotená ako víťazná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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·

Po pripísaní ponúknutej ceny na účet oznámený správcom pristúpi správca k uzavretiu zmluvy
o postúpení pohľadávky s úspešným záujemcom ponukového konania. V prípade, že ponúknutá cena
nebude vo vyššie uvedenej lehote 10 dní pripísaná na účet oznámený správcom, správca neuzavrie s
úspešným záujemcom ponukového konania zmluvu o postúpení pohľadávky a vyššie uvedený postup
zopakuje so záujemcom, ktorý ponúkol druhú najvyššiu ponuku.

·

Správca do 10 dní od pripísania ponúknutej ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy
o postúpení pohľadávok, ktorý je úspešný záujemca ako postupník povinný podpísať a v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy podpísanú zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva
podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy zaslaný úspešnému záujemcovi ako
postupníkovi

·

Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich
záväznej ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej
záujemcom vráti späť ako nedoručená a to dňom, ktorým sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi

·

V prípade, že niekoľko záujemcov ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky
doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú
uvedené vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia dodatočnej
lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce
záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového
konania a ktorého záväzná ponuka bude určená ako víťazná. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších
ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
Bližšie informácie o ponúkaných pohľadávkach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K091278
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. hlavná 2 / 0, 946 57 Svätý Peter
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 46 705 520
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Timoranský
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31K/35/2017 S1863
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/35/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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konkurzu

Správca konkurznej podstaty úpadcu: SATEV SLOVENSKO spol. s r.o., IČO: 46 705 520, so sídlom Ul. Hlavná
2, 946 57 Svätý Peter v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 3.
kolo ponukového konania na predaj majetku - pohľadávok zo všeobecnej podstaty úpadcu

Predmetom predaja sú nasledovné pohľadávky úpadcu speňažované ako súbor majetku a to:
I.
II.
III.

IV.

V.
·
·
·
·
·
VI.

Peňažná pohľadávka v sume istiny 40,50 € voči Poľnohospodárske družstvo Kútniky, sídlo:
Kútniky, IČO: 00 191 531, z titulu neuhradenej faktúry č. 150549, splatnej dňa 9.1.2016, vystavenej
na sumu 40,50 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 2
Peňažná pohľadávka v sume istiny 23,76 € voči Jaroslav Košík, Bohunice 178, 018 52 Bohunice,
IČO: 17 903 131, z titulu neuhradenej faktúry č. 150550, splatnej dňa 9.1.2016, vystavenej na sumu
23,76 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 3
Peňažná pohľadávka v celkovej sume 7136,29 € voči BITÚNOK VESTENICE, s.r.o., sídlo:
Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava, IČO: 45 724 776, z titulu neuhradených faktúr č. 140013, č.
140045, č. 140080, č.140111, č. 140146, č. 140182, č.140220 a príslušenstva k nim, pohľadávka bola
priznaná Rozsudkom Okresného súdu Bratislava III zo dňa 22.6.2015, sp. zn. 23Cb/216/2015,
pohľadávka je prihlásená do konkurzného konania voči úpadcovi BITÚNOK VESTENICE, s.r.o.
ohľadom, ktorého prebieha konkurzné konanie na Okresnom súde Bratislava I, pod sp. zn.
3K/31/2015
Peňažná pohľadávka v sume istiny 163,20 € voči Farma Fauna, s.r.o., sídlo: Zoltána Fábryho 476/1,
925 22 Veľké Úľany, IČO: 45 984 891, z titulu neuhradenej faktúry č. 140334, splatnej dňa
13.11.2014, vystavenej na sumu 163,20 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 1.
Pohľadávka je priznaná právoplatným a vykonateľným Platobným rozkazom Okresného súdu
Banská Bystrica, zo dňa 26.11.2018, sp. zn. 35Up/736/2018.
Peňažná pohľadávka v sume istiny 218,40 € voči DEMALIA, s.r.o., sídlo: Žilinská 16, 811 05
Bratislava, IČO: 45 296 057, z titulu neuhradených faktúr:
faktúra č. 150485, splatná dňa 13.12.2015, vystavená na sumu 16,80 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2
faktúra č. 150527, splatná dňa 9.1.2016, vystavená na sumu 25,20 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2,
faktúra č. 160016, splatná dňa 10.2.2016, vystavená na sumu 33,60 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2,
faktúra č. 160063, splatná dňa 11.3.2016, vystavená na sumu 109,20 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2,
faktúra č. 160102, splatná dňa 14.4.2016, vystavená na sumu 33,60 € – Spracovanie živočíšneho
odpadu kategórie 2
Peňažná pohľadávka v sume istiny 86,40 € voči AGRO SLUŽBY PV Čeláre, s.r.o., sídlo: Čeláre 42,
991 22 Čeláre, IČO: 46 033 157, z titulu neuhradenej faktúry č. 160276, splatnej dňa 9.9.2016,
vystavenej na sumu 86,40 € – Spracovanie živočíšneho odpadu kategórie 2

Podmienky ponukového kola:

·
·

·
·

Vyššie uvedený súbor majetku – pohľadávok sa ponúka za najvyššiu ponúknutú cenu.
Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 31K/35/2017– ZÁVÄZNÁ PONUKA NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu
konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Podzámska 32, 940 02 Nové
Zámky
Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota do 1.11.2019. Záväznú ponuku doručenú správcovi
nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné
ponuky odmietne
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Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:

a) Identifikačné údaje záujemcu :
·
·

Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a
fotokópia občianskeho preukazu záujemcu

b) navrhovanú cenu za predmet ponukového konania,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným
podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,

orgánom záujemcu

e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené
vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne
podanú,
f) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom zmluvu o postúpení pohľadávok v znení
predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.

- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento
doklad preložený do slovenského jazyka.

·

Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania
uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady
vyššie uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.

·

Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia
lehoty na podávanie záväzných ponúk

·

Po otvorení obálok predloží správca najvyššiu ponuku na schválenie zástupcovi veriteľov a za víťaza
ponukového konania sa bude považovať záujemca až schválením jeho ponuky zo strany zástupcu
veriteľov

·

Po určení víťaza ponukového konania vyzve správca víťaza na zaplatenie ponúknutej ceny na účet
správcu a víťaz ponukového konania je povinný túto cenu uhradiť tak, aby bola ponúknutá cena pripísaná
na účet oznámený úspešnému záujemcovi do 10 dní od doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka
bola vyhodnotená ako víťazná.

·

Po pripísaní ponúknutej ceny na účet oznámený správcom pristúpi správca k uzavretiu zmluvy
o postúpení pohľadávky s úspešným záujemcom ponukového konania. V prípade, že ponúknutá cena
nebude vo vyššie uvedenej lehote 10 dní pripísaná na účet oznámený správcom, správca neuzavrie s
úspešným záujemcom ponukového konania zmluvu o postúpení pohľadávky a vyššie uvedený postup
zopakuje so záujemcom, ktorý ponúkol druhú najvyššiu ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

139

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

·

Správca do 10 dní od pripísania ponúknutej ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy
o postúpení pohľadávok, ktorý je úspešný záujemca ako postupník povinný podpísať a v lehote do 10 dní
od doručenia návrhu zmluvy podpísanú zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva
podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy zaslaný úspešnému záujemcovi ako
postupníkovi

·

Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich
záväznej ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej
záujemcom vráti späť ako nedoručená a to dňom, ktorým sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi

·

V prípade, že niekoľko záujemcov ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto
skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa
doručenia oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky
doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú
uvedené vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia dodatočnej
lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce
záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového
konania a ktorého záväzná ponuka bude určená ako víťazná. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších
ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.

Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.
Bližšie informácie o ponúkaných pohľadávkach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u
správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com

Tomáš Timoranský, správca

K091279
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anita Hovorka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1022/4, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Schwarz
Sídlo správcu:
Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/164/2019 S296
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/164/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Richard Schwarz, so sídlom Rákocziho 12, 940 56 Nové Zámky, správca dlžníka: Anita Hovorka, nar.
21.5.1979, bytom Kúpeľná 1022/4, 945 01 Komárno, Slovenská republika, v konkurze vedenom na Okresnom
súde Nitra pod sp. zn. 30OdK/164/2019, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že pohľadávky veriteľa: - Prima banka Slovensko, a.s.,
Hodžova 11, Žilina, IČO: 31575951, v celkovej prihlásenej sume 13.782,20 EUR bola doručená správcovi
prihláškou pohľadávky dňa 8.10.2019 tj. po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola zapísaná do zoznamu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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pohľadávok.
JUDr. Richard Schwarz, správca

K091280
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barus Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budovateľská 1274 / 24, 941 11 Palárikovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.09.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Štefan Kozár
Sídlo správcu:
Za Humnami 44, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/268/2018 S1789
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/268/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Nitra dňa 19.06.2018, sp. zn. 31OdK/268/2018 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 122/2018 zo dňa 26.06.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Jozef Barus, nar. 17.9.1946,
bytom Budovateľská 1274/24, 941 11 Palárikovo (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bol ustanovený
správca Ing. Mgr. Štefan Kozár, so sídlom správcovskej kancelárie Za Humnami 44, 949 01 Nitra, správca
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1789 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Jozef Barus, nar. 17.09.1946, bytom
Budovateľska 1274/24, 941 11 Palárikovo končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Ing. Mgr. Štefan Kozár, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091281
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hoeckle s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná ulica 462, 951 53 Klasov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 561 380
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 31K/19/2017 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/19/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 2, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname
správcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731, správca úpadcu Hoeckle s.r.o., so sídlom
Priemyselná ulica 462, 95153 Klasov, IČO: 36561380 (ďalej len „úpadca“), vyhlasuje v súlade so záväzným
pokynom príslušného orgánu I. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu: odplatné
postúpenie súboru peňažných pohľadávok úpadcu zapísaných do súpisu všeobecnej podstaty, ktorej súpis
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 199/2017 dňa 18.10.2017 (K032758) a ktorého aktualizácia v rozsahu
daných súpisových zložiek bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019 (K090089).
Súbor pohľadávok, ktoré sú predmetom tohto verejného ponukového konania je tvorený nasledovnými
pohľadávkami:
Poradové
číslo
pohľadávky

2

Meno
a
Dlžník - ulica, Dlžník
priezvisko/
číslo
mesto
názov dlžníka

GA metal s.r.o. Parková 761/7 Galanta

3

Hoeckle GmbH Gfäll 170

4

Eberhard
Karl-Jaggy-str.
Hoeckle GmbH 144
Mossingen

- Dlžník Dlžník Suma v
Právny dôvod
Dlžník - Štát
Mena
Faktúra č.
PSČ
- IČO €
vzniku
Slovenská
924 01 republika

Langenegg 6941

1
pohľadávka
50 494 060,80
obchodného
147
€
EUR styku

Rakúsko

117
pohľadávka
749,64
obchodného
€
EUR styku

Spolková
republika
Nemecko

58
pohľadávka
410,00
obchodného
€
EUR styku

z
2017004
170011; 170012;
z 170013; 170014;
170015; 170018;
170017; 170019
2017013;
2017011;
2017010;
z 2017012;
2017014;
2017015

(ďalej len „Pohľadávky“).
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Hoeckle s.r.o. – POHĽADÁVKY- NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 20 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí dvadsiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod. Na účely tohto
verejného ponukového konania sa za deň zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku považuje deň
nasledujúci po dni, v ktorom došlo k faktickému zverejneniu tohto oznámenia v Obchodnom vestníku (t.j. deň po
dni vydania Obchodného vestníka, v ktorom sa toto oznámenie zverejní). V prípade, že koniec lehoty pripadne na
deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší pracovný deň o 15:00 hod. Ponuky,
ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené, ani keď boli
odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené. Podobne odmietne
aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky
nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Radlinského 2, 94901 Nitra) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na konkurzný účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN SK05 0900 0000 0051 3994 4359, BIC:
GIBASKBX, zábezpeku na úhradu odplaty za postúpenie Pohľadávok vo výške minimálne 30 % zo
záujemcom ponúkanej odplaty za postúpenie súboru Pohľadávok. Záujemca je povinný pri zložení
zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka pohľadávky “. Zábezpeka
musí byť pripísaná na konkurzný účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom
v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako
oneskorenú.
Správca upozorňuje záujemcov, že vo vzťahu k Pohľadávkam disponuje obmedzeným rozsahom príslušných
dokladov a informácií, keď Správca disponuje len výstupom z účtovnej evidencie úpadcu. Správca tiež upozorňuje
záujemcov, že Pohľadávky môžu byť eventuálne premlčané a ich existencia môže byť zo strany dlžníkov
namietaná. Správca ďalej upozorňuje záujemcov, že za podmienky, kedy sa po postúpení Pohľadávok preukáže,
že Pohľadávky, alebo ich časť v čase postúpenia neexistujú, prípadne postúpené Pohľadávky sú v inej (nižšej)
výške, nemá táto skutočnosť za následok vznik práva záujemcu na vrátenie časti odplaty ani iného práva
záujemcu vo vzťahu k správcovi alebo úpadcovi, nakoľko záujemcom navrhovaná odplata za postúpenie
Pohľadávok je fixná pre celý súbor Pohľadávok. Správca nezodpovedá záujemcovi (postupníkovi), ak a) sa
postupník nestane namiesto úpadcu veriteľom Pohľadávok; b) dlžník splnil úpadcovi záväzok skôr, než bude
povinný ho splniť záujemcovi (postupníkovi); c) postúpená pohľadávka alebo je časť zanikla započítaním nároku,
ktorý mal dlžník voči úpadcovi. Správca neručí za právnu existenciu Postupovaných pohľadávok, ani za ich
vymožiteľnosť.
Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť úradne
overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie Pohľadávok,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote uvedenej v tomto oznámení neuzavrie so správcom zmluvu
o postúpení Pohľadávok alebo v tejto lehote neuhradí zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie
Pohľadávok (celá odplata za postúpenie Pohľadávok musí byť postupníkom zložená ako preddavok
v prospech konkurzného účtu pred podpisom zmluvy o postúpení Pohľadávok), čím poruší podmienky
tohto verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej
zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh dohody záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani iné zmluvné
dojednania. Návrh dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia
požiadajú na: lsrecovery@lawservice.sk,
7. návrh odplaty za postúpenie Pohľadávok v EUR s rozčlenením na odplatu s DPH a bez DPH, nakoľko
úpadca je registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty,
8. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Otváranie
ponúk záujemcov sa uskutoční za účasti príslušného orgánu (t.j. predsedu veriteľského výboru), ak tento požiada
správcu o svoju prítomnosť na otváraní obálok. Správca vopred e-mailom oznámi príslušnému orgánu (t.j.
predsedovi veriteľského výboru) miesto a čas otvárania a vyhodnotenia ponúk. V opačnom prípade je správca
oprávnený otvoriť ponuky záujemcov aj bez účasti príslušného orgánu (t.j. predsedu veriteľského výboru).
O otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu, ktorú odošle príslušnému orgánu a požiada ho
o udelenie súhlasu na predaj víťazovi ponukového konania. Pohľadávky sa postupujú ako súbor. Kritériom pre
vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná odplata za celý súbor Pohľadávok. Správca ako aj veriteľských výbor
je oprávnený odmietnuť všetky ponuky, v prípade, že tieto posúdi ako nevýhodné, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Správca uzatvorí zmluvu o postúpení Pohľadávok s víťazom ponukového konania, ktorého ponuku súčasne ako
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víťaznú odsúhlasí aj veriteľský výbor. Správca oznámi víťazovi ponukového konania, že jeho ponuka bola
vyhodnotená ako víťazná a súčasne ho vyzve, aby v lehote 10 kalendárnych dní od výzvy správcu doplatil
správcovi v prospech konkurzného účtu zvyšnú časť zálohy na odplatu za postúpenie Pohľadávok, a to ešte pred
uzatvorením zmluvy o postúpení Pohľadávok a aby zároveň v tejto lehote uzatvoril so správcom zmluvu
o postúpení Pohľadávok. Záujemcom uhradená zábezpeka a záloha sa v danom prípade započíta na úhradu
odplaty za postúpenie Pohľadávok, ktorá je splatná v deň podpisu zmluvy o postúpení Pohľadávok. Neúspešným
záujemcom bude zábezpeka vrátená v lehote 10 dní od kedy príslušný orgán doručí správcovi oznámenie
o udelení alebo neudelení súhlasu s víťaznou ponukou záujemcu.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
LawService Recovery, k.s., správca

K091282
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Víťazoslav Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínov -, 937 01 Kukučínov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/158/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28Odk/158/2019
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. Marek Ďuran, správca dlžníka: Víťazoslav Herák, nar. 08.02.1994, bytom 937 01 Kukučínov, spis. zn.
28OdK/158/2019, v súlade s ust. § 167l ods. 3 ZoKR, týmto zverejňuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola správcovi doručená a do zoznamu pohľadávok zapísaná pohľadávka:
Veriteľ: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, IČO: 31 335 004
Prihlásená suma spolu: 21.045,76 EUR
Dátum zápisu: 08.10.2019

V Nitre, dňa 09.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091283
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Opálková Zlatica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätého Štefana 651/71 651/71, 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
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32OdK/132/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 32OdK/132/2019 zo dňa 31.7.2019 konkurz na
majetok dlžníka : Zlatica Opálková, nar. 05.04.1968, bytom Svätého Štefana 651/71, 943 01 Štúrovo, t. č.
Svätého Štefana 35, 943 01 Štúrovo a súčasne ustanovil do funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S
1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky. Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č.
150/2019 dňa 6.8.2019.
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.3.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho
konkurzu.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : Zlatica Opálková, nar. 05.04.1968, bytom
Svätého Štefana 651/71, 943 01 Štúrovo, t. č. Svätého Štefana 35, 943 01 Štúrovo k o n č í a to z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: Zlatica Opálková, nar. 05.04.1968, bytom
Svätého Štefana 651/71, 943 01 Štúrovo, t. č. Svätého Štefana 35, 943 01 Štúrovo vedený Okresným súdom
Nitra pod sp.zn. č.k. 32OdK/132/2019, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 9.10.2019

K091284
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/141/2019 zo dňa 1.8.2019 konkurz na majetok
dlžníka : František Kmeťo, nar. 01.04.1969, bytom Veľké Zálužie, Fabrická č. 409/6 a súčasne ustanovil do
funkcie správcu: JUDr. Jaromír Valent zn. spr: S 1149, sídlo kancelárie M.R.Štefánika č. 4, 940 01 Nové Zámky.
Uznesenie OS Nitra bolo zverejnené v OV č. 152/2019 dňa 8.8.2019.
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 21.5.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, ako i zisťovania
majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho
konkurzu.
Na základe týchto skutočností, ustanovený správca, v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR, týmto oznamujem v
Obchodnom vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka : František Kmeťo, nar. 01.04.1969, bytom
Veľké Zálužie, Fabrická č. 409/6 k o n č í a to z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady
konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na dlžníka: František Kmeťo, nar. 01.04.1969, bytom
Veľké Zálužie, Fabrická č. 409/6 vedený Okresným súdom Nitra pod sp.zn. č.k. 27OdK/141/2019, v zmysle §
167v ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
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JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 9.10.2019

K091285
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Noviczká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.9.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/210/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 2.10.2019, č.k. 29OdK/210/2019
konkurz na dlžníka Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda.
Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 9.10.2019, č. OV 195/2019, č. zverejnenia K089835.
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje, že do správcovského spisu možno nahliadnuť v kancelárii správcu a to
v pracovných dňoch od 07.30 hod. do 11.30 hod. a od 12.30 hod. do 14.30 hod. Nahliadnutie do spisu je potrebné
vopred dohodnúť so správcom písomne alebo telefonicky na vyššie uvedených kontaktoch.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K091286
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Noviczká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.9.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/210/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Na základe návrhu dlžníka vyhlásil Okresný súd v Nitre, uznesením zo dňa 2.10.2019, č.k. 29OdK/210/2019
konkurz na dlžníka Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda.
Súčasne bol ustanovený správca JUDr. Jozef Majorán, kancelária správcu : Ul. Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 9.10.2019, č. OV 195/2019, č. zverejnenia K089835.
Konkurz bol vyhlásený podľa Štvrtej časti zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení platnom
po 1.3.2017. Dlžník bol súčasne zbavený všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené len v konkurze v rozsahu, v
akom nebudú uspokojené v konkurze.
Ustanovený správca oznamuje v súlade s § 32 ods. 7 písm.b) Zákona o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, číslo bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu
za účelom popierania pohľadávok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Číslo účtu pre zloženie kaucie : SK08 0900 0000 0051 5904 2344 vedený v SLSP, a.s., pobočka Levice
Výška kaucie: 350,- EUR
Variabilný symbol: 292102019. Správa pre prijímateľa: „Kaucia na popretie v konkurze 29OdK/210/2019 a
označenie veriteľa, ktorý pohľadávku popiera i označenie veriteľa popieranej pohľadávky“. Bez
uvedených údajov správca nebude vedieť identifikovať dlžníka a ani veriteľa a vykonať popretie!!
Poučenie:
Pohľadávku možno poprieť do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok alebo do 30 dní
od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené
prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak bolo podané na predpísanom tlačive a na účet správcu v banke
alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške preddavku na trovy konania
o určenie popretej pohľadávky, ktorý činí 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.
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 veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
JUDr. Jozef Majorán, správca

K091287
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jančovičová Soňa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tichá 907 / 3, 943 42 Gbelce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/166/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/166/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 30OdK/166/2019 zo dňa 19.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Soňa Jančovičová, nar. 15.03.1976, bytom Tichá 907/3, 943 42 Gbelce a súčasne ustanovil
do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940
02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 163/2019 dňa
23.08.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j. 24.08.2019 sa považuje
konkurz za vyhlásený.
Ustanovený správca Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9,
940 02 Nové Zámky v súlade s §167l ods. 3 tretia veta zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje oznam
o zapísaní pohľadávky do Zoznamu pohľadávok doručenej prihláškou správcovi po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty v konkurznej veci 30OdK/166/2019 S1932 .
Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty boli dňa 09.10.2019 v konkurznej veci č.k. 30OdK/166/2019 S 1932
do Zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky veriteľa:
Československá obchodná banka, a.s., IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava , Slovenská
republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vložka č.4314/B, prihlásené
na Súhrnnej prihláške nezabezpečených pohľadávok zo dňa 04.10.2019, doručenej s prílohami správcovi dňa
09.10.2019 v celkovej výške 24.234,72€ ( slovom: Dvadsaťštyritisícdvestotridsaťštyri 72/100 eur).
V Nových Zámkoch, dňa 09.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K091288
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrej Csech
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Holiare 153, 946 16 Holiare
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Mariánska 1360/6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/70/2019 S1751
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/70/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

DOPLNENIE SÚPISU VŠEOBECNEJ PODSTATY
Typ súpisovej zložky:
P.
č. Popis hnuteľnej veci

1

Hnuteľné veci
Stav
Pribl. rok Súpisová
opotreb. výroby
hodnota

Osobný automobil Škoda Favorit, VIN:
TMBAEA300N0509538, ŠPZ: KN 447 AM
použitá

Deň zapísania majetku do súpisu majetku:
Dôvod zapísania majetku do súpisu majetku:

1992

120,00 €

Poznámka
STK a EK platná do 25.11.2019, stav tachometra
154 000 km, podľa slov úpadca poškodené ložiská,
brzdy a motor.

09.10.2019
§ 167j ZKR – majetok podliehajúci konkurzu

LEGES Recovery k.s.

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

K091289
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rafael Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Roľnícka 528 / 29, 949 05 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.03.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/124/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/124/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka: Stanislav Rafael , nar. 09.03.1983, bytom Nitra, časť Dolné Krškany, Roľnícka č.
528/29 v konkurznom konaní č. k. 27OdK/124/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu
v súlade s §167p 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“) vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania na
odpredaj hnuteľného majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom
vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019 (K090060):
Súpisová
hodnota
v EUR:

Súpisová
zložka č.:

Typ
Popis:
majetku:

1.

MOTOROVÉ VOZIDLO ŠKODA FABIA COMBI , TYP/variant/verzia: 6Y SEAQWX01FM5/-/-, VIN:
TMBJB16Y123358145, Druh vozidla: osobné vozidlo, Druh karosérie/ nadstavby: AC COMBI, Druh
Hnuteľná motora: AQW, Zdvihový objem valcov: 1387 cm3, Prevodovka : MT/5, Maximálna celková hmotnosť:
vec
1615 kg, Farba: biela, Kategória: M1, Druh PHM: benzín, Prevádzková hmotnosť: 1100kg, Počet
najazdených kilometrov: 365.557, Stav opotrebovanosti: zachovalé, Rok evidencie: 2001, bez emisnej
a technickej kontroly.

500,-

Podmienky ponukové konania:
·
·

·
·
·
·
·

Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v slovenskom jazyku v zalepených neotvorených
obálkach na adresu kancelárie správcu s označením: „KONKURZ – STANISLAV RAFAEL – ZÁVÄZNÁ
PONUKA - NEOTVÁRAŤ“.
Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí pätnástym kalendárnym dňom o 12:00 hod..
V prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na
najbližší pracovný deň o 12:00 hod..
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že za deň zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku.
Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za riadne doručené,
ani keď boli odoslané správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako oneskorené.
Podobne odmietne aj neúplné ponuky.
Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca
prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné meniť, dopĺňať ani vziať späť a je pre záujemcu záväzná.
Minimálna ponúknutá kúpna cena je stanovená pre I. kolo ponukového konania na 70% súpisovej
hodnoty majetku. Záväzné ponuky podané v rozpore s podmienkami ponukového konania budú z
ponukového konania vylúčené.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, Hlavné námestie 831/9, 940 02
Nové Zámky) a súčasne s ponukou musí záujemca doložiť doklad preukazujúci zloženie zálohu vo výške
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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100 % ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku (t.j. celú ponúkanú kúpnu cenu), o ktorú
záujemca danou ponukou prejaví záujem, na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN :
SK77 0900 0000 0051 6370 3213, SWIFT: GIBASKBX.
Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet správcu uviesť v poznámke platby pri právnických
osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a
priezvisko spolu s uvedením „FABIA“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu
pripísaná na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že
ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne
ako oneskorenú.

Záväzná ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. presné označenie súpisovej zložky majetku,
6. návrh kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku v EUR,
7. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za súpisovú zložku majetku na účet správcu,
8. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely tohto ponukového
konania,
9. číslo bankového účtu, na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
10. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
11. Vyhlásenie záujemcu, že v prípade úspechu v ponukovom konaní ako nadobúdateľ predmetu speňažovania
uhradí všetky náklady spojené s prevzatím predmetu speňaženia, ako aj všetky náklady spojené s vykonaním
zmien v príslušnom registri alebo evidencii.
12. Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti správca vyradí z ponukového konania.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk
·
·
·
·

Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk v
kancelárii Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk správca spíše zápisnicu.
Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade,
že viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
Správca bezodkladne po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o prevode
vlastníckeho práva k predmetu speňažovania v lehote 10 dní od doručenia tejto výzvy zo strany správcu.
Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk uzavrie zmluvu o prevode vlastníckeho práva
k predmetu speňažovania s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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výške ponúkanej kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Ak záujemca nesplní podmienky tohto ponukového konania správca ako predávajúci neuzavrie s
úspešným záujemcom ponukového konania ako kupujúcim zmluvu o prevode vlastníckeho práva k
predmetu speňažovania.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť. V prípade, ak správca zruší toto verejné ponukové konanie, alebo ak správca odmietne všetky
ponuky, alebo ak správca odmietne ponuku záujemcu, nemá záujemca, ktorý sa tohto verejného
ponukového konania zúčastnil právo na náhradu nákladov, ktoré vynaložil v súvislosti s jeho účasťou na
tomto ponukovom konaní.
Prepis súpisovej zložky majetku na príslušnom dopravnom inšpektoráte vykoná úspešný záujemca, ktorý
bude za týmto účelom splnomocnený zo strany správcu.

Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „ObZ“) ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v
zmysle § 276 a nasl. ObZ.

Za účelom získania bližších informácií o verejnom ponukovom konaní a predmete predaja môže každý záujemca
kontaktovať správcu na t.č.: 0907 738 054.
V Nových Zámkoch, dňa 09.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K091290
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Silvia Petrasová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kukučínov ., 937 01 Kukučínov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1975
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/114/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/114/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

32OdK/114/2019

32OdK/114/2019 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

09.10.2019

Oznámenie o skončení konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 32OdK/114/2019-22 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
140/2019 dňa 23.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Silvia Petrasová, nar. 16.10.1975, bytom
Kukučínov, 937 01 Kukučínov podnikajúca pod obchodným menom Silvia Petrasová S & P, s miestom
podnikania Malý Pesek 193, 93701 Kukučínov, IČO: 41810945, štátny občan SR a za správcu bol
ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného
pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K091291
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Zsolt Klimáček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moča 123, 946 37 Moča
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/169/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/169/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:
30OdK/169/2019

Značka správcu:
30OdK/169/2019 S 1820

Vybavuje:

Dátum:

Ing. Nikoleta Pappová

09.10.2019

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 30OdK/169/2019-21 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
163/2019 dňa 23.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Zsolt Klimáček, nar. 03.09.1982, 946 37
Moča 123, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K091292
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Jana Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sládkovičova 224/7, 941 31 Dvory nad Žitavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1979
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/163/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/163/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správcovský dom, k.s., Správca
Adresa kancelárie: Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S1820
tel. č. +421908845515, e-mail: spravcovskydom@gmail.com

Značka súdu:

Značka správcu:

Vybavuje:

Dátum:

23OdK/163/2019

23OdK/163/2019 S 1820

Ing. Nikoleta Pappová

09.10.2019

Oznámenie o skončení konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn. 23OdK/163/2019-18 vydaným a zverejneným v Obchodnom vestníku č.
159/2019 dňa 19.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu Jana Danielová, nar. 20.04.1979,
Sládkovičova 224/7, 941 31 Dvory nad Žitavou, štátny občan SR a za správcu bol ustanovený Správcovský
dom, k.s., so sídlom kancelárie Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany, zapísaného pod značkou S 1571 (ďalej
len „správca“).
Nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005
Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamujem, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.

Správcovský dom, k.s., Správca
V zast. Ing. Nikoleta Pappová - komplementár

K091293
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomíra Noviczká
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 120, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.9.1989
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Majorán
Sídlo správcu:
Ľudovíta Štúra 3, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/210/2019 S423
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/210/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσµι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów".
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sk) "Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2015/848 zo dňa 20.05.2015 o insolventnom konaní
JUDr. Jozef Majorán ako správca dlžníka: Ľubomíra Noviczká, nar. 21.09.1989, bytom Nitrianska Streda 120, 956
16 Nitrianska Streda, Slovenská republika (ďalej len „dlžník “), oznamuje, že uznesením Okresného súdu Nitra,
Slovenská republika, sp. zn.29OdK/210/2019, zo dňa 2.10.2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parliament and Council /EÚ/ No. 2015/848 dated 20th of May
2015, JUDr. Jozef Majorán as the bankruptcy trustee of Ľubomíra Noviczká, born on September 21st 1989,
domicile Nitrianska Streda 120, 95616 Nitrianska Streda, Slovak Republic, (hereinafter only ,,the
Bankrupt“), our duty is to inform that with the resolution of the District Court Nitra, Slovak Republic, No.
29OdK/210/2019, October 2nd 2019, bankruptcy was declared on the Bankrupts estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 9.10.2019. Dňom 10.9.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Nitra was published on October 9th 2019. Bankruptcy was declared
on October 10th 2019.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed
in § 166a) písm. a), b) a c) BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and
claims which are enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application
form. Wiping out intact claims during bankruptcy is possible by applying of application form as well.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva , ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully
payable or if secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered. If the secured
claim is not registered, the secured creditor is entitled to claim the satisfaction of the secured claim only
from the subject of the security right, excwpt 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 ZKR ) .
Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the
debtor in exchange for agreed wage for fixed period with an intention of transferring the hired asset´s
ownership to the debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership
during the bankruptcy. This creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the
assets with reserve ownership by application form. Provisions establishing the status of secured
creditors are accordingly applied to this creditors ( § 29 ods. 9 a 10 BRA ) .
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku , pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim , whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only
in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§167l
sec. 2BRA).
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta Štúra 3, 93401 Levice,
Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa považuje deň nasledujúci po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá veta ZKR).
The application form shall be submitted in one counterpart to the trustee JUDr. Jozef Majorán, Ľudovíta
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Štúra 3, 93401 Levice, Slovak republic, whereby it must be delivered to the trustee in the basic
registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. The beginning of the period for
registration of the claims to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo . Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté . Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee , the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote . The right to proportional satisfaction of
the creditor shall not be touched . The registration of such claim into the list of the claims publishes the
trustee in the Commercial report with stating the creditor and the registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako
uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
The delivery of the application to the trustee has for the course of the period of limitation and the
termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l sec. 3 BRA).
Prihláška musí byť podaná v slovenskom jazyku na predpísanom tlačive / vzor tlačiva je k dispozícii na
internetovej stránke https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/ Konkurz a reštrukturalizácia a musí obsahovať
základné náležitosti , inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko
a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny
dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma
pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted 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 restrukturalizácia.
aspx www.justice.gov.sk and must include basic requirements; otherwise it will not be taken into
consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or name
and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal
reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e)
total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency , whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou , v
prihláške uvedie vyhlásenie , či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu , prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit , determines in the application a statement , if he accounts the claim in the accountancy ,
in which extent , or possible reasons , why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec.
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6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an
application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Tento oznam sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No.
2015/848 dated 20th of May 2015.
JUDr, Jozef Majorán, správca dlžníka
JUDr. Jozef Majorán, bankruptcy trustee

K091294
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Rétfalvy Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bešeňov 5, 941 41 Bešeňov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.12.1952
Obchodné meno správcu:
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE,k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/45/2016 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/45/2016
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Aktualizácia súpisu všeobecnej podstaty

Vo vzťahu k nehnuteľnému majetku zapísanému do súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý
bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 93/2017 pod značkou záznamu K010806 dňa 17.05.2017,
v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, spis. zn. 31K/45/2016 na majetok úpadcu Dezider
Rétfalvy v konkurze, nar. 05.12.1952, bytom Bešeňov 5, 941 41 Bešeňov, z dôvodu zosúladenia údajov
zapísaných v katastri nehnuteľností s právnym stavom v zmysle vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva
úpadcu, Okresným úradom Nové Zámky, odbor katastrálny, záznamom pod č. Z2193/2018, správca I & R
KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. zverejňuje aktualizáciu súpisu všeobecnej podstaty
nezabezpečených veriteľov. Zároveň správca aktualizuje aj súpisové hodnoty jednotlivých súpisových položiek
v zmysle Odborného odhadu - 31K/45/2016 zo dňa 07.05.2019 vykonaného znaleckou organizáciou BCSR
Experts s.r.o. so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 461 477, č. organizácie: 900254
Predmetné zverejnenie súpisu všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov v celom rozsahu nahrádza
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súpis všeobecnej podstaty nezabezpečených veriteľov, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV
93/2017 pod značkou záznamu K010806 dňa 17.05.2017.

Všeobecná podstata nezabezpečených veriteľov

súpisová zložka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

parc.č.
728/1
728/101
728/1
728/101
728/1
728/101
728/7
728/7
725
729
730
725
729
730
726/1
726/2
726/1
726/2
728/6
728/6
272
272
1393
1398
1399
728/21
728/21
728/17
728/19
728/17
728/19
728/2
728/2
728/2
1394
1395
1396
1397

výmera
21
1890
21
1890
21
1890
1768
1768
680
17005
1169
680
17005
1169
2586
64101
2586
64101
1274
1274
1340
1340
1759
840
222
1011
1011
966
739
966
739
107371
107371
107371
8998
1044
899
8999

druh pozemku
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
ostatné plochy
orná pôda
trvalý trávny porast
ostatné plochy
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast

register
E
E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E

LV č.
1733
1733
1733
1733
1733
1733
1734
1734
1788
1788
1788
1788
1788
1788
1791
1791
1791
1791
1818
1818
1960
1960
2016
2016
2016
2114
2114
2115
2115
2115
2115
2116
2116
2116
2127
2127
2127
2127

k.ú.
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov

obec
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov
Bešeňov

štát
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
SR
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: : Michal Lóczi, nar. 04.07.1987, Bytom Na
Hôrke 42/7, 949 11 Nitra-Diely, štátny občan SR, v konaní o oddĺžení formou konkurzu vedenom na Okresnom
súde Nitra pod sp.zn. 30OdK/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 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách v sídle správcu na
adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o nahliadnutie do
správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.: +421 902 150 120,
alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K091296
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lóczi Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 42 / 7, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Michal Lóczi, nar. 04.07.1987, Bytom Na
Hôrke 42/7, 949 11 Nitra-Diely, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 30OdK/201/2019, 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: SK96 0900 0000 0002 3347 3298
Vedený v SlSp, a.s.
Variabilný symbol: 302012019
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): kaucia Michal Lóczi popretia pohľadávky 30OdK/201/2019
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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Ing. Jana Fülöpová, správca

K091297
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lóczi Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hôrke 42 / 7, 949 11 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/201/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/201/2019
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 Nitra, bol vyhlásený
konkurz na : Michal Lóczi, nar. 04.07.1987, Bytom Na Hôrke 42/7, 949 11 Nitra-Diely, štátny občan SR, (ďalej
len „dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote
45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Jana
Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika k číslu konania
30OdK/201/2019. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
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;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
Ing. Jana Fülöpová, správca

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, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Michal Lóczi, date of birth.: 04.07.1987, res.: Na Hôrke,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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No.42/7, 949 11 Nitra-Diely, Slovak republic, (hereinafter only “debtor”). 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 Ing. Jana Fülöpová, správca, Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovak Republic to the file No.
30OdK/201/2019. According to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the
standard claims form to be established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement
of claims’ in all the official languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another
way, application must contain dates below:
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
Ing. Jana Fülöpová, trustee

K091298
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Jabloňovce 329, 93701 Sikenica-Trhyňa) Dlhá 216/11, 935 61
Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Blažena Vargová, nar. 12.09.1966, bytom Dlhá 216/11, 935 61 Hronovce
- Domaša, t.č. Jabloňovce 329, 937 01 Sikenica- Trhyňa, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania
na predaj hnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV 146/2019
dňa 31.07.2019 , a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2:
Typ súpisovej zložky: Osobné vozidlo zn. Mazda
Popis: Osobné vozidlo zn. Mazda 323, druh: aa sedan, farba: zelená metalíza tmavá, VIN: JMZBA12P200382000,
evidenčné číslo: LV675ES, rok výroby: 1997, zdvihový objem valcov: 1840 cm3, druh paliva: BA95 B.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

600.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej hodnoty, t. j. nesmie byť nižšia ako 360.- €
(slovom: tristošesťdesiat EUR)
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 60% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby.
V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR, alebo ŽR nie starší ako 3
mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca, L. Kassáka 8 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 28OdK/61/2019 – II.
kolo VPK auto - NEOTVÁRAŤ “.
V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Blažena Vargová, nar. 12.09.1966.
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
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pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
Kúpnu zmluvu.
Podmienky uzavretia Kúpnej zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Kúpnu zmluvu, alebo
ju neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie
vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis os. vozidla na záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí
správca, môže správca už od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
predmet ponukového konania nachádza a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Blažena Vargová,
tel. č. 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK17 0900 0000 0051 6263 8069, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
VS: 28612019
V Nových Zámkoch dňa 09.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K091299
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 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zápise pohľadávok doručených správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
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zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 08.10.2019

Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 2831/21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005

Prihlásená suma spolu: 379,77 €

Správca v zmysle §-u 28 ods. 3 zákona č 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov
zapísal takéto pohľadávky do zoznamu pohľadávok a zároveň zverejňuje oznam o zapísaní pohľadávok
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy v Obchodnom vestníku.

V Nitre, dňa 09.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K091300
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Blažena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Jabloňovce 329, 93701 Sikenica-Trhyňa) Dlhá 216/11, 935 61
Hronovce - Domaša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/61/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Blažena Vargová, nar. 12.09.1966, bytom Dlhá 216/11, 935 61 Hronovce
- Domaša, t.č. Jabloňovce 329, 937 01 Sikenica- Trhyňa, v súlade s §167n ZKR vyhlasuje
II. kolo verejného ponukového konania
na predaj nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV 146/2019
dňa 31.07.2019 , a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 - súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 30, k.ú. Domaša
Popis:
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 149/1 o výmere 1253 m2, zapísaný na LV č. 30, k.
ú. Domaša, obec: Hronovce, okres: Levice, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie. Spoluvlastnícky
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podiel dlžníka: 1/5, t. j. 250.6 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 149/2 o výmere 77 m2, zapísaný na LV č. 30, k. ú.
Domaša, obec: Hronovce, okres: Levice, druh pozemku: záhrada. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5, t. j.
15.4 m2.
Stavba- rodinný dom, súp. č. 261, nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 149/1, zapísaný na LV č. 30,
k. ú. Domaša, obec: Hronovce, okres: Levice. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/5.

Súpisová hodnota súboru majetku všeobecnej podstaty č. 1:

4 800.- €

Podmienky odpredaja vo verejnom ponukovom konaní
Verejné ponukové konanie sa uskutoční zverejnením v obchodnom vestníku SR. Víťazom sa stane ten záujemca,
ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca podaním ponuky akceptuje podmienky
tohto ponukového konania bezpodmienečne vo všetkých bodoch.
Kúpna cena:
Kúpna cena v tomto kole nesmie byť nižšia ako 60% súpisovej hodnoty, t. j. nesmie byť nižšia ako 2880.€ (slovom: detisícosemstoosemdesiat EUR)
Záujemca, ktorý ponúkne nižšiu cenu ako 60% súpisovej hodnoty podmienku nesplnil.
Zábezpeka:
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 100% z navrhovanej kúpnej ceny, a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Formálne náležitosti ponuky:
Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko fyzickej osoby resp. obchodné meno,
sídlo, IČO záujemcu právnickej osoby.
V prípade ponuky odkúpenia PO, alebo podnikateľom fyz. osobou aj výpis z OR, alebo ŽR nie starší ako 3
mesiace.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky poštou v zalepenej obálke na adresu správcu: Ing. Jozef Kulich,
správca, L. Kassáka 8 94001 Nové Zámky s označením “KONKURZ- 28OdK/61/2019 - NEOTVÁRAŤ “.
V prípade, ak záujemca bude chcieť doručiť ponuku do kancelárie správcu osobne, môže tak učiniť len po
predchádzajúcom telefonickom dohovore so správcom.
Vecné náležitosti ponuky:
1.
2.
3.
4.

Označenie súpisovej zložky, ktorého sa ponuka na odkúpenie týka;
Ponúknutá cena a spôsob úhrady;
Doklad o zložení zábezpeky na správcovský účet;
Číslo účtu, na ktoré je potrebné vrátiť zábezpeku v prípade, ak nebude záujemca vyhodnotený ako
úspešný;
5. Čestné prehlásenie, že záujemca nemá záväzky voči dlžníkovi Blažena Vargová, nar. 12.09.1966.
Lehota na podávanie ponúk :
Ponuky možno podávať 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni zverejnenia ponuky v OV a posledným dňom je desiaty deň vrátane
do 15. hod.
Ak 10. deň padne na deň pracovného pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Ďalšie podmienky a náležitosti požadované správcom
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Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie ktoré spĺňajú náležitosti a podmienky, a to z
vlastného podnetu a so súhlasom príslušného orgánu, alebo na podnet príslušného orgánu.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý spĺňa všetky
podmienky a zložil zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu cenovú ponuku.
Správca neporušené obálky otvorí do 5 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie ponúk
vykoná najneskôr 5 dní odo dňa otvárania obálok. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna, alebo
pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, pokiaľ
v tomto ponukovom konaní nie je uvedené niečo iné. Ak posledný deň lehoty padne na deň pracovného voľna,
alebo pokoja, lehota končí najbližší pracovný deň.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode vlastníckych práv (ďalej len „Zmluva“).
Podmienky uzavretia Zmluvy:
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť Zmluvu, alebo ju
neuzavrie, ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za zmarené.
Zmluva sa vyhotoví na náklady víťazného záujemcu. Formálny prepis na príslušnom štátnom orgáne a
ohlásenie u ostatných osôb, u ktorých ohlásenie vyžaduje platný právny poriadok, vykoná víťazný
záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V prípade, že nebude vykonaný prepis nehnuteľnosti na
záujemcu, a to ani v ďalšej primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode
odstúpiť.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy, alebo ponukového konania, na
uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu záujemca zaviazal, a to
z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške
zloženej zábezpeky, ktorá sa stane súčasťou majetku všeobecnej podstaty úpadcu.
Obhliadka predmetu ponukového konania je možná po telefonickom dohovore so správcom v mieste, kde sa
nehnuteľnosti nachádzajú a v čase dohodnutom so správcom.
Kontakty na správcu :
Ing. Jozef Kulich, správca dlžníka Blažena Vargová,
tel. č.: 0903 427 890, e-mail: kulichj@mail.t-com.sk
Číslo účtu, kam možno poukázať zábezpeku a konečnú kúpnu cenu:
IBAN: SK17 0900 0000 0051 6263 8069, účet vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s.
VS: 28612019
V Nových Zámkoch dňa 09.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K091301
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Greguš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čakajovce 0, 951 43 Čakajovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mariana Zavacká
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Sídlo správcu:
Nádvorie Európy 32/3, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/120/2019 S439
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/120/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu v Nitre sp.zn. 29OdK/120/2019 zo dňa 25.7.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
úpadcu Marián Greguš, nar. 19.12.1960, bytom Čakajovce. Zároveň týmto uznesením do funkcie správcu
ustanovil JUDr. Marianu Zavackú, Komárno Nádvorie Európy 32/3,zverejnený v Obchodnom vestníku č. 147/100
zo dňa 1.8.2019. Účinky konkurzy nastali 2.8.2019.
Ako správca konkurznej podstaty úpadcu Marián Greguš, nar. 19.12.1960, bytom Čakajovce v zmysle § 167v,
ods. 1 zák. 7/2005 v platnom znení oznamujem, že podľa zoznamu majetku predloženého úpadcom zo dňa
16.5.2019, zrušujem konkurz po splnení rozvrhu výťažku..
Na základe týchto skutočnosti, správca podľa § 167v, ods. 1 zák.7/2005, po splnení rozvrhu výťažku,
oznamujem v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na úpadcu Marián Greguš, nar. 11.12.1960, Čakajovce
zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu.

Správca JUDr.Mariana Zavacká

K091302
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ďurík Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska Streda 152, 956 16 Nitrianska Streda
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/77/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/77/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 185/2019 dňa
25.09.2019
Meno dlžníka:

Dušan Ďurík

Bydlisko dlžníka:

Nitrianska Streda č. 152, 956 16 Nitrianska Streda

Dátum narodenia/IČO dlžníka:

03.04.1963

Titul, meno a priezvisko správcu:

Ing. Jozef Kulich

Spisová zn. správcovského spisu:

27OdK/77/2019 S1351

Spisová zn. súdneho spisu:

27OdK/77/2019

Správca konkurznej podstaty dlžníka Dušan Ďurík, nar. 03.04.1963, bytom Nitrianska Streda č. 152, zverejnil v
zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien
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a doplnkov v OV č. 185/2019 dňa 25.09.2019 I. kolo verejného ponukového konania na predaj nehnuteľného
majetku dlžníka zaradeného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 157/2019 dňa 15.08.2019, a to:
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 1 - súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2308, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Popis:
·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 378 o výmere 237 m2, zapísaný na LV č. 2308, k. ú.
Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: orná pôda.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 19/360, t. j. 12.51 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 379/100 o výmere 200 m2, zapísaný na LV č. 2308,
k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: orná pôda.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 19/360, t. j. 10.56 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 379/200 o výmere 1 257 m2, zapísaný na LV č.
2308, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: orná pôda.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 19/360, t. j. 66.34 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 1: 33.- €
Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 2 – súbor majetku:
Typ súpisovej zložky: Nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2480, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Popis:
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 328/100 o výmere 1 558 m2, zapísaný na LV č.
2480, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: orná pôda.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8, t. j. 194.75 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 328/200 o výmere 4 477 m2, zapísaný na LV č.
2480, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: orná pôda.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8, t. j. 559.63 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 2:

278.67 €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 3:
Typ súpisovej zložky: Pozemok zapísaný na LV č. 2530, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
Popis:
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 729 o výmere 223 m2, zapísaný na LV č. 2530, k. ú.
Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: orná pôda.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8, t. j. 27.88 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 3:

10.30 €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 4:
Typ súpisovej zložky: Pozemok zapísaný na LV č. 3294, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „E“ č. 730 o výmere 49 m2, zapísaný na LV č. 3294, k. ú.
Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: trvalý trávny porast.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/8, t. j. 6.13 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 4:

0.24 €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 5 – súbor majetku:
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Typ súpisovej zložky: Pozemky zapísané na LV č. 3393, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
·

·
·
·

Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 133/1 o výmere 108 m2, zapísaný na LV č. 3393, k.
ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie. Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 133/1 je evidovaný na LV č. 380.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/150, t. j. 35.28 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 133/2 o výmere 14 m2, zapísaný na LV č. 3393, k.
ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/150, t. j. 4.57 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 135/2 o výmere 186 m2, zapísaný na LV č. 3393, k.
ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: záhrada.
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/150, t. j. 60.76 m2.
Pozemok nachádzajúci sa na parcele registra „C“ č. 135/3 o výmere 35 m2, zapísaný na LV č. 3393, k.
ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh pozemku: zastavaná plocha a
nádvorie. Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/150, t. j. 11.43 m2.

Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 5:

4 200.- €

Súpisová zložka všeobecnej podstaty č. 6:
Typ súpisovej zložky: Stavba: Rodinný dom - zapísaný na LV č. 380, k.ú. Nitrianske Hrnčiarovce
·

Stavba so súpisným číslom 84, ležiaca na pozemok nachádzajúcom sa na parcele registra „C“ č. 133/1
o výmere 108 m2. Stavba je zapísaná na LV č. 380, k. ú. Nitrianske Hrnčiarovce, obec: Nitrianske
Hrnčiarovce, okres: Nitra, druh stavby: Rodinný dom. Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba je
evidovaný na LV č. 3393.

Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 49/150.
Súpisová hodnota súpisovej zložky všeobecnej podstaty č. 6:

1000.- €

Správcovi boli do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručené ponuky 5 záujemcov, a to:
1. Dňa 04.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Mgr. Karina Kasardová, trvale bytom Čerlinská
58, 091 01 Stropkov – Bokša.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 2 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2480, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu 733,€ (slovom sedemstotridsaťtri EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na
správcovský účet dňa 02.10.2019.
2. Dňa 04.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate, s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 1 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2308, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol sumu 33,- € (slovom:
tridsaťtri EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na správcovský účet dňa
03.10.2019.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 2 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2480, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu 301,€ (slovom tristojeden EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na
správcovský účet dňa 03.10.2019.
3. Dňa 07.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Stanislav Jurčák, trvale bytom Mládeže 78, 038 61
Lipovec.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 1 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2308, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol sumu 75,- € (slovom:
sedemdesiatpäť EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na správcovský
účet dňa 04.10.2019.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 2 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2480, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu 355,€ (slovom tristopäťdesiatpäť EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na
správcovský účet dňa 04.10.2019.
4. Dňa 07.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Mgr. Kamila Kollárová, trvale bytom
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Volgogradská 92, 080 01 Prešov.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 1 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2308, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol sumu 258.91 €
(slovom: dvestopäťdesiatosem EUR a deväťdesiatjeden eurocentov). Zábezpeku vo výške 100%
ponúkanej kúpnej ceny zložil na správcovský účet dňa 04.10.2019.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 2 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2480, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu
1658.91 € (slovom jedentisícšesťstopäťdesiatosem EUR a deväťdesiatjeden eurocentov).
Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na správcovský účet dňa 04.10.2019.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 3 (pozemok zapísaný na LV č. 2530, k.ú. Nitrianske
Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu 11.56 €
(slovom jedenásť EUR a päťdesiatšesť eurocentov). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej
kúpnej ceny zložil na správcovský účet dňa 04.10.2019.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 4 (Pozemok zapísaný na LV č. 3294, k.ú. Nitrianske
Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu 8.56 € (slovom
osem EUR a päťdesiatšesť eurocentov). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil
na správcovský účet dňa 04.10.2019.
5. Dňa 07.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Ing. Michal Kopecký, trvale bytom Baníkova 2,
841 04 Bratislava.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 1 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2308, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol sumu 34 € (slovom:
tridsaťštyri EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na správcovský účet
dňa 04.10.2019.
o Za súpisovú zložku všeobecnej podstaty č. 2 (nehnuteľnosti zapísané na LV č. 2480, k.ú.
Nitrianske Hrnčiarovce) zverejnenú v OV 185/2019 dňa 25.09.2019 ponúkol záujemca sumu 315.€ (slovom tristopätnásť EUR). Zábezpeku vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny zložil na
správcovský účet dňa 04.10.2019.
Vyhodnotenie:
Ponuka záujemcu Mgr. Kamila Kollárová za súpisové zložky všeobecnej podstaty č. 1 až 4 sa stáva víťaznou
ponukou a v zmysle podmienok ponukového konania správca uzatvorí so záujemcom Zmluvu o prevode
vlastníckych práv a Návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Nových Zámkoch 09.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K091303
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefánik Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Železná 1533 / 3, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/55/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/55/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhodnotenie verejnej súťaže na predaj nehnuteľného majetku zverejnenej v OV č. 185/2019 dňa
25.09.2019
Meno dlžníka:

Richard Štefánik
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Bydlisko dlžníka:

Železná 3, 940 01 Nové Zámky

Dátum narodenia/IČO dlžníka:

06.12.1975

Titul, meno a priezvisko správcu:
Spisová zn. správcovského spisu:
Spisová zn. súdneho spisu:

Deň vydania: 14.10.2019

Ing. Jozef Kulich
30OdK/55/2019 S1351
30OdK/55/2019

Správca konkurznej podstaty dlžníka Richard Štefánik, nar. 06.12.1975, bytom Železná 3, 940 01 Nové Zámky,
zverejnil v zmysle ust. §167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov v OV č. 185/2019 dňa 25.09.2019 I. kolo verejného ponukového konania na predaj
nehnuteľného majetku dlžníka zaradeného do súpisu oddelenej podstaty zverejneného v OV č. 141/2019 dňa
24.07.2017, a to:
Súbor majetku oddelenej podstaty č. 1:
Identifikácia zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty :
Slovenská republika – Daňový úrad Nitra, IČO: 424 995 000 014, so sídlom Damborského 5, 949 01 Nitra
Číslo zabezpečenej pohľadávku podľa zoznamu pohľadávok u správcu: 29-32
Celková suma prihlásenej pohľadávky: 240.- €
Zabezpečená suma : 240.- €
Opis zabezpečovacieho práva:
Rozhodnutie o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. 9400503/22319/2014/Čá zo dňa 03.01.2014,
právoplatné dňa 12.02.2014
Poradie zabezpečovacieho práva:
Zabezpečovacie právo tretie v poradí. Poradie sa riadi dňom registrácie 13.02.2014
Predmet zabezpečovacieho práva, opis súpisovej zložky majetku :
Nehnuteľnosti evidované v katastri nehnuteľností, v správe katastrálneho odboru Okresného úradu Nové Zámky,
vo vlastníctve Štefánik Richard, r. Štefánik, dátum narodenia: 06.12.1975 a Enikö Štefániková, r. Egyedová,
dátum narodenia: 02.02.1975, F. Kapisztóryho 1073/6, 940 01 Nové Zámky, podiel 1/14 a to:
1. nehnuteľnosti zapísané na LV č. 13472, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, k.ú. Nové Zámky: Parcela
registra C evidovaná na katastrálnej mape : parc.č. 5367/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2276
m2, výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 162.57 m2;
2. nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 13190, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, k. ú. Nové Zámky:
Parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 5364/3 ostatná plocha o výmere 98 m2 –
výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 7 m2;
3. nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 13190, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, k. ú. Nové Zámky:
Parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 5364/20 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 223 m2 - výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 15.92 m2
4. nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 13404, okres Nové Zámky, obec Nové Zámky, k. ú. Nové Zámky:
Parcela registra C evidovaná na katastrálnej mape: parc. č. 5356/5 zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 53 m2, výmera pozemku pripadajúca na spoluvlastnícky podiel: 3.79 m2;
Súpisová hodnota majetku oddelenej podstaty: 550.- €
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Správcovi bola do uplynutia lehoty na podávanie ponúk doručená ponuka 1 záujemcu, a to:
·

Dňa 04.10.2019 bola doručená ponuka záujemcu Slovak Estate, s.r.o., IČO: 50 050 907, so sídlom
Tallerova 4, 811 02 Bratislava. Za súbor majetku oddelenej podstaty č. 1 zverejnenú v OV 185/2019 dňa
25.09.2019 ponúkol sumu 610,- €. Zábezpeku v sume 610,- € poukázal na správcovský účet dňa
03.10.2019.

Vyhodnotenie:
Ponuka záujemcu Slovak Estate, s.r.o., IČO: 50 050 907, v celkovej výške 610.- € (slovom: šesťstodesať EUR)
za súbor majetku oddelenej podstaty č. 1, sa stáva víťaznou ponukou a v zmysle podmienok ponukového konania
správca uzatvorí so záujemcom zmluvu o prevode vlastníckych práv a návrh na vklad do katastra nehnuteľností.
V Nových Zámkoch 08.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K091304
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradnícka 16, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 527 319
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 31K/2/2014 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31K/2/2014
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, IČO: 36 669
415 správca úpadcu DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v konkurze, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01 Komárno, IČO:
36 527 319 ponúka v I. kole ponukového konania na predaj súbor hnuteľného majetku úpadcu.
Nahliadnutie do podkladov týkajúcich sa ponúkaného majetku úpadcu je možné uskutočniť individuálne, a to na
základe žiadosti zaslanej správcovi na emailovú adresu: office@bankruptcy.sk.
Záujemca o kúpu majetku úpadcu doručí svoju ponuku, ktorá musí byť v súlade s podmienkami ponukového
konania správcovi na adresu: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07
Bratislava, najneskôr dňa 04.11.2019, do 15.00 hod.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý záujemca po zložení nenávratného účastníckeho
poplatku vo výške 100,- EUR.
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091305
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Adriana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
G. Bethlena 4887/65, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/125/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd 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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30OdK/125/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Tomáš Pintér, správca dlžníka: Adriana Kollárová, nar. 19.05.1968, bytom G. Bethlena 4887/65, 940 01
Nové Zámky, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Adriana Kollárová, s miestom podnikania G.
Bethlena 4887/65, 940 01 Nové Zámky, IČO: 44 373 716 (ďalej len „Dlžník"), v súlade s 167n ods.1 druhá veta a
§ 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ZKR“
vyhlasujem I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie majetku zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 187/2019 dňa 27.09.2019 nehnuteľnosť: Pozemok:
číslo parcely: 782/ 31, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera: 367 m2, číslo listu vlastníctva: 922,
katastrálne územie: Strekov, podiel: 1/ 40, súpisová hodnota majetku: 300,- eur
(ďalej spolu ako „Predmet speňažovania“)
Podmienky verejného ponukového konania:
1. Jedná sa o 1. kolo verejného ponukového konania Predmetu speňažovania – podiel vo výške 1/40
k celku
2. Záujemcovia o kúpu predmetu speňažovania môžu ponuky zasielať na adresu sídla správcu – Hadovská
cesta 870, 945 01 Komárno - v zalepených obálkach s nápisom „Adriana Kollárová – KONKURZ Verejné ponukové konanie – NEOTVÁRAŤ“. Na podávanie ponúk je určených desať (10) kalendárnych
dní odo dňa zverejnenia oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku (čas
zverejnenia sa spravuje § 199 ods. 9 ZKR). V lehote podľa predchádzajúcej vety musí byť ponuka
skutočne doručená správcovi, nielen podaná na pošte. Minimálna výška ponuky je stanovená na sumu
300,- EUR (slovom tristo eur ).
3. Podmienkou účasti vo verejnom ponukovom konaní je zloženie ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu
záujemcom na účet správcu vedený vo VÚB, a.s., IBAN SK02 0200 0000 0028 3424 5142. Ak záloha na
celú ponúknutú kúpnu cenu nebude v plnom rozsahu zložená na účet správcu najneskôr v posledný deň
lehoty na podávanie ponúk, na ponuku sa neprihliada.
4. Otváranie obálok uskutoční správca do piatich (5) dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk. Správca
oznámi výsledky ponukového konania účastníkom ponukového konania písomne do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Úspešným účastníkom je účastník, ktorý ponúkne najvyššiu ponuku. V prípade
rovnosti ponúk rozhodne žreb správcu.
5. Úspešnému účastníkovi ponukového konania správca zašle návrh kúpnej zmluvy podpísaný správcom s
určením lehoty, do ktorej je úspešný účastník verejného ponukového konania povinný kúpnu zmluvu
podpísať. Nepodpísanie kúpnej zmluvy v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany
úspešného účastníka verejného ponukového konania má za následok neuzavretie kúpnej zmluvy a teda
zmarenie verejného ponukového konania.
6. 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.
7. 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.
8. Neúspešným účastníkom bude záloha vrátená bezhotovostným prevodom na účet do piatich (5) dní od
dátumu otvárania obálok. Ak oprávnená osoba zrealizuje svoje právo podľa § 167r ods. 2 ZKR, záloha
bude úspešnému účastníkovi vrátená do piatich (5) dní odo dňa vykúpenia Predmetu speňažovania
oprávnenou osobou. Účastníci na tento účel v ponuke správcovi oznámia platobné údaje.
9. Záujemcovia o bližšie informácie o Predmete speňažovania môžu správcu kontaktovať e-mailom na
adrese pinter@akpinter.sk
JUDr. Tomáš Pintér, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091306
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:
Tibor Selmeczi
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kamenín 455, 943 57 Kamenín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1955
Obchodné meno správcu:
Správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Stummerova 1553/47, 955 01 Topoľčany
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/61/2019 S1820
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/61/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

OZNÁMENIE O ZÁMERE ZOZSTAVIŤ ROZVRH VÝŤAŽKU KONKURZU
Správca dlžníka: Tibor Selmeczi, nar. 21.03.1955, 943 57 Kamenín 455, štátny občan SR zverejňuje svoj zámer
zostaviť v zmysle § 167u ods. 1 ZKR rozvrh výťažku konkurzu, ktorý bol získaný speňažením všeobecnej
konkurznej podstaty pričom v tomto konkurze neexistoval žiadny majetok, ktorý by tvoril oddelenú konkurznú
podstatu.
Správcovský

dom,

k.s.,

Správca

K091307
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horváth Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodza 209, 946 16 Bodza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Rudolf Ivan
Sídlo správcu:
Štefánikova 4, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32K/72/2015 S1453
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32K/72/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná majetková podstata sa dopĺňa o sumy podliehajúce konkurzu v zmysle § 72 ods. 2 ZKR
- o sumu 100 €.

K091308
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Haládik Klavatá
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na lúkach 6, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/101/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/101/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty majetku dlžníka Monika Haládik Klavatá, nar.07.07.1972, Na lúkach 6, 934 01 Levice
1. Súpisová položka č.1 – Nehnuteľný majetok

Nehnuteľnosti vedené Okresným úradom Levice, katastrálny odbor a to nehnuteľnosti evidované na liste
vlastníctve:
2. LV 788, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.2023/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4045m2, označené na LV
na LV č.788 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1728 k celku
b. pozemok parc.č.2023/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4314m2, označené na LV
na LV č.788 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1728 k celku
c. pozemok parc.č.2023/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 4585m2, označené na LV
na LV č.788 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1728 k celku
2. LV 684, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1648/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3232m2, označené na LV
na LV č.684 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/864 k celku
b. pozemok parc.č.1648/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3266m2, označené na LV
na LV č.684 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/864 k celku
c. pozemok parc.č.1648/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 6332m2, označené na LV
na LV č.684 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/864 k celku

ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované
ako orná pôda, evidované

4. LV 639, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1375/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3598m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
b. pozemok parc.č.1375/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3488m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
c. pozemok parc.č.1375/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 1838m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
d. pozemok parc.č.1375/4, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3562m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
e. pozemok parc.č.1375/5, parc.reg. „E-KN“ o výmere 1887m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č639 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/3456 k celku
4. LV 724,k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.2523, parc.reg. „E-KN“ o výmere 12479m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 724 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/2160 k celku
b. pozemok parc.č.2525, parc.reg. „E-KN“ o výmere 19154m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 724 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/2160 k celku
5. LV 554, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.1226, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3685m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
b. pozemok parc.č.1228/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2383m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
c. pozemok parc.č.1228/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3395m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
d. pozemok parc.č.1228/3, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3652m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
e. pozemok parc.č.1229, parc.reg. „E-KN“ o výmere 948m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na
LV č 554 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
6. LV 877, k.ú. Jur nad Hronom
a. pozemok parc.č.2217/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3918m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
b. pozemok parc.č.2217/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3955m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

177

Obchodný vestník 198/2019

c.
d.
e.
f.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
pozemok parc.č.2218/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2591m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
pozemok parc.č.2218/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2565m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
pozemok parc.č.2219, parc.reg. „E-KN“ o výmere 3322m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
pozemok parc.č.2220, parc.reg. „E-KN“ o výmere 5411m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 877 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/1296 k celku
7. LV 1008, k.ú. Jur nad Hronom
pozemok parc.č.706/1, parc.reg. „E-KN“ o výmere 584m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1008 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 5/1728 k celku
pozemok parc.č.706/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 270m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1008 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 5/1728 k celku
pozemok parc.č.707, parc.reg. „E-KN“ o výmere 885m2, označené na LV ako orná pôda, evidované na
LV č 1008 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 5/1728 k celku
8. LV 1192, k.ú. Jur nad Hronom
pozemok parc.č.1417/2, parc.reg. „E-KN“ o výmere 7899m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1192 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/432 k celku
pozemok parc.č.1572, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2475m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1192 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/432 k celku
pozemok parc.č.1573, parc.reg. „E-KN“ o výmere 2630m2, označené na LV ako orná pôda, evidované
na LV č 1192 pre kú. Jur nad Hronom spoluvlastnícky podiel 3/432 k celku

súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku: 300,-€, slovom: tristo EUR

2.súpisová položka č.2 – Iná majetková hodnota
Pohľadávka voči Branislav Belecký, nar. 06.2.1979
Právny titul: Rozsudok Krajského súdu v Nitre, sp.zn. 6Co/153/2018-112 zo dňa 24.10.2018, právoplatný dňa
23.01.2019,
suma 2656,-€ s príslušenstvom, slovom: dvetisícšesťstopäťdesiatšesť EUR

3.súpisová položka č.3 – Hnuteľný majetok
Mobilný telefón Sony experia rok výroby 2016
Suma 30€,- slovom: tridsať EUR

V Nových Zámkoch dňa 16.09.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K091309
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hubačeková Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánka 439/73, 949 11 Nitra - Klokočina (t.č. Štúrova 35, 949
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/142/2019 S293
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
23OdK/142/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Helena Hubačeková, nar. 06.09.1970, bytom Partizánska 439/73, 949 11
Nitra- Klokočina, t.č. Štúrova 35, 949 01, podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z
uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 09. 10 2019

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K091310
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Szurdi Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 149 / 136, 935 63 Čata
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1944
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/149/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/149/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v oddlžení konkurzom dlžníka Ján Szurdi, nar. 21.12.1944, bytom Čata, Hlavná ulica č. 149/136, podľa
ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, týmto oznamuje, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz zrušuje.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
V Komárne dňa 09. 10 2019

JUDr. Tomáš Pintér, správca

K091311
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuhá Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 0, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/199/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/199/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznam o možnosti nahliadnuť do správcovského spisu
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, ako správca dlžníka: Gabriela Tuhá, nar. 11.02.1994, bytom Tehla,
Tehla 935 35, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 28OdK/199/2019, týmto oznamuje, že účastníci konania o oddlžení a ich
zástupcovia majú právo počas oddĺženia 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 v bežných pracovných dňoch pondelok až piatok v úradných hodinách v sídle
správcu na adrese: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, po predchádzajúcej dohode so správcom. Žiadosť o
nahliadnutie do správcovského spisu je potrebné podať písomne na uvedenej adrese, telefonicky na t. č.:
+421 902 150 120, alebo elektronicky na e-mailovej adrese: spravcakp@gmail.com.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K091312
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuhá Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 0, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/199/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/199/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla účtu na zloženie kaucie
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431, so sídlom
kancelárie: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako správca dlžníka: Gabriela Tuhá, nar. 11.02.1994 , bytom Tehla,
Tehla 935 35, štátny občan SR, (ďalej len „Dlžník“) v konaní o oddlžení formou konkurzu vedenom na
Okresnom súde Nitra pod sp.zn. 28OdK/199/2019, 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: SK96 0900 0000 0002 3347 3298
Vedený v SlSp, a.s.
Variabilný symbol: 281992019
Výška kaucie: 350,- EUR
Doplňujúce údaje ( poznámka): kaucia Gabriela Tuhá popretia pohľadávky 28OdK/199/2019
Ing. Jana Fülöpová, správca
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K091313
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibulka Miroslav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rošického 165/20, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/210/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/210/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miroslav Cibulka, nar. 16.05.1979, bytom
Rošického 165/20, 955 01 Práznovce, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Školská 3, 949 01 Nitra, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8:00 do 15:00 hod.
Termín je potrebné si dohodnúť vopred na tel. č.: 037/65 12 745.

Mgr. Ladislav Barát, správca

K091314
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibulka Miroslav, Ing.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rošického 165/20, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.05.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/210/2019 S1182
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/210/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Ladislav Barát, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Miroslav Cibulka, nar. 16.05.1979, bytom
Rošického 165/20, 955 01 Práznovce, v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK93 1100
0000 0029 1499 6173.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.“
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Mgr. Ladislav Barát, správca

K091315
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tuhá Gabriela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tehla 0, 935 35 Tehla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.02.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/199/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/199/2019
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 Nitra, bol vyhlásený
konkurz na : Gabriela Tuhá, nar. 11.02.1994 , bytom Tehla, Tehla 935 35, štátny občan SR, (ďalej len
„dlžník“). V zmysle Nariadenia a ZKR ako správca dlžníka vyzývam zahraničných veriteľov aby si v lehote 45
dní od vyhlásenia konkurzu prihlásili svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu: Ing. Jana
Fülöpová, správca, so sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovenská republika k číslu konania
28OdK/199/2019. V zmysle článku 55 Nariadenia platí, že každý veriteľ môže prihlásiť svoju pohľadávku
prostredníctvom štandardného formulára prihlášky pohľadávok, ktorý sa ustanoví v súlade s článkom 88
Nariadenia vo všetkých úradných jazykoch inštitúcie únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

viii.

meno/názov, poštovú adresu prípadne e-mailovú adresu prípadné osobné identifikačné číslo a bankové
údaje zahraničného veriteľa;
suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a
dátum jej splatnosti, ak je odlišný;
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;
ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma
týchto nákladov a súvisiace údaje;
povaha pohľadávky;
skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;
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
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
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.
Ing. Jana Fülöpová, správca

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, the
bankruptcy was declared on the estate of debtor Gabriela Tuhá, date of birth.:11.02.1994 , res.:Tehla, 935 35
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Tehla, Slovak republic, (hereinafter only “debtor”). 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 Ing. Jana
Fülöpová, správca, Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, Slovak Republic to the file No. 28OdK/199/2019. According
to the article 55 of the Regulation any foreign creditor may lodge its claim using the standard claims form to be
established in accordance with Article 88. The form shall bear the heading Lodgement of claims’ in all the official
languages of the institutions of the Union. If the foreign creditor lodge its claims another way, application must
contain dates below:
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
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
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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.
Ing. Jana Fülöpová, trustee

K091316
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lacková Ildikó
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 2646/1, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Holečková
Sídlo správcu:
Štefánikova 9, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/83/2018 S1900
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/83/2018
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. Martina Holečková , so sídlom správcovskej kancelárie Štefánikova 9, 949 01 Nitra, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1900 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Ildikó Lacková, nar. 28.04.1966, bytom Hviezdoslavova 2646/1, 945 01 Komárno, 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 18.02.2019 Správcom do zoznamu pohľadávok zapísané nasledovné
pohľadávky:
Veriteľ
Stavebné bytové družstvo Komárno
Stavebné bytové družstvo Komárno
Stavebné bytové družstvo Komárno
Stavebné bytové družstvo Komárno

IČO:
00170984
00170984
00170984
00170984

Ulica:
Zimná
Zimná
Zimná
Zimná

Číslo:
16
16
16
16

Obec
Komárno
Komárno
Komárno
Komárno

PSČ:
945 01
945 01
945 01
945 01

Štát
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika
Slovenská republika

Prihlásená suma – Celková suma
8 388,46 €
3 432,20 €
2 146,69 €
20 124,97 €

JUDr. Martina Holečková , správca
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K091317
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ENDOSERVICE - MAC, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 315, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 550 680
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský
Sídlo správcu:
Radlinského 5, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23K/2/2019 S1229
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23K/2/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský, správca úpadcu podľa ust. § 34 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii (ZoKR) oznamuje, že prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 14:00 hod. v
kancelárii správcu na Radlinského ulici č. 5 v Nitre.
Program schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 ZoKR
4. Voľba veriteľského výboru
5. Záver
Prezentácia veriteľov bude prebiehať od 13:30 hod. Veritelia sa pri prezentácii preukážu dokladom totožnosti
veriteľa, právnické osoby predložia aj aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace. Zástupcovia
veriteľov predložia aj plnú moc, resp. poverenie zamestnanca, pokiaľ sa nenachádza v konkurznom spise.
V Nitre, dňa 09.10.2019

K091318
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Almási Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ul. K. Marxa 1438 / 10, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/20/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/20/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Ing. Tomáš Christov, správca S1908, so sídlom kancelárie: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra, bol ustanovený
do funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Štefan Almási, nar. 10.09.1975, bytom K. Marxa
1438/10, 934 01 Levice, 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 Uznesením Okresného
súdu Nitra pod č. k. 30OdK/20/2019 zo dňa 28. marca 2019. Vzhľadom k tomu, že došlo k splneniu rozvrhu
výťažku, správca v zmysle ust. §167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí.
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V Nitre, dňa 09.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K091319
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Kytková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. R. Štefánika 2373/14, 940 64 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marian Dobiš
Sídlo správcu:
Sládkovičova 1, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/92/2019 S1676
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/92/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Správca dlžníka Maria Kytková, nar. 06.06.1957, bytom M. R. Štefánika 14, 940 64 Nové Zámky (ďalej tiež ako
"dlžník") týmto oznamuje, že vyhlásený konkurz na majetok dlžníka sa končí, a to z dôvodov vyplývajúcich z §
167v ods. 1 a 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších prepdpisov (ďalej tiež
ako "ZKR") zisteného po vyhlásení konkurzu, teda že konkurzná podstata tvorená majetkom dlžníka nepokryje
náklady konkurzu a takiež, že do 90 dní od vyhlásenia konkurzu sa neprihlásil žiadny veriteľ.
V zmysle § 167v ods. 2 posledná veta ZKR zrejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
V Nitre, dňa 09.10.2019
JUDr. Marián Dobiš, správca

K091320
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dimitrina Načeva Češmedžieva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Selyeho 2958/14, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1968
Obchodné meno správcu:
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
Sídlo správcu:
Farská 31, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/161/2019 S1629
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/161/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s., so sídlom kancelárie Farská 31, 949 01 Nitra, správca dlžníka – Dimitrina
Načeva Češmedžieva, nar. 23.05.1968, bytom Selyeho 2958/14, 945 01 Komárno, oznamuje podľa § 167v ods.
1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, že nakoľko
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, tento konkurz sa končí. Konkurz sa zrušuje zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku.
V Nitre dňa 09.10.2019
Konkurzná a Reštrukturalizačná, v.o.s.
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K091321
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Golánová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 103, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Bojda
Sídlo správcu:
Topoľčianska 31/61, 949 01 Nitra - Dražovce
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/138/2019S1828
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/138/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

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

Deň a dôvod zapísania

Osobný automobil zn.Škoda Favorit, EČV: NZ 09.10.2019
384 AL
Výsledok lustrácie z evidencie vozidiel zo dňa
20.08.2019

V Nitre, dňa 09.10.2019

Stav
opotrebovanosti
Nepojazdné

Rok
výroby
1991

Hodnota
100,-€

JUDr.Peter Bojda

K091322
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belan Štefan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Povina 362, 023 33 Povina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1955
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/168/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/168/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Štefan Belan, nar. 26.09.1955, trvale bytom Povina 362, 023 33 Povina, do
16.03.2019 podnikajúci pod obchodným menom Štefan Belan, s miestom podnikania Povina 362, 023 33
Povina, IČO: 34 357 297, (ďalej aj ako len „Dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že
majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in concreto:
Iná majetková hodnota: Obchodný podiel; Obchodný podiel v obchodnej spoločnosti TEH - BET, s. r. o., so sídlom
Na starej hradskej 45, 010 03 Žilina, IČO: 36 361 194; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 3/4; Výška
základného imania: 7 302,662154,- Eur; Rozsah splatenia základného imania: 100%; Súpisová hodnota majetku:
5 311,02702,- Eur.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K091323
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Valková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pravno 308, 038 22 Slovenské Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Plichta
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/236/2019/S1520
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie
JUDr. Jaroslav Plichta so sídlom kancelárie Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, správca dlžníka Mária
Valková, nar. 02.12.1982, trvale bytom Slovenské Pravno 308, 038 22 Slovenské Pravnozverejňuje v súlade
s ustanovením § 167p Zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v účinnom znení oznam o vyhlásení
III. kola ponukového konania na hnuteľný majetok zverejnený v Obchodnom vestníku č.160/2019 zo dňa
20.08.2019 pod položkou K072773:

č.

1

2

3

Spol.
Typ súpisovej
podiel
zložky majetku Názov/popis hnuteľnej veci všeobecná podstata
úpadcu
Motorové vozidlo značky ŠKODA FORMAN 135, VIN:TMBCEF300P0753026,
druh vozidla osobné, druh karosérie AC kombi, farba modrá, kategória vozidla
hnuteľná vec
M1, celková hmotnosť 1370kg, rok výroby 1993, ŠPZ:TR648AR,
1/1
Motorové vozidlo značky SEAT INCA 9K/AYQ/SG, VIN:VSSZZZ9KZ2R004635
, druh vozidla nákladné, druh karosérie BA skriňová, farba červená, kategória
hnuteľná vec
vozidla N1, celková hmotnosť 1760kg, rok výroby:2002, ŠPZ:TR525AT
1/1
Prívesný vozík značky WIOLA VIKI 1 W-600/ASA3B1G11S1/ ,
VIN:SUCE1ASA3F1005726, druh vozidla príves nákladný, druh karosérie DC
valníková, farba šedá, kategória vozidla O1, celková hmotnosť 750kg,
hnuteľná vec
ŠPZ:TR730YB
1/1

Súpis.
hodnota
majetku

Poznámka
spornosti
prospech

v

€300,00

€700,00

€500,00

Podmienky ponukového konania
1. Záujemca doručí na adresu kancelárie správcu ponuku na odkúpenie súpisovej položky majetku resp.
majetku ako celku, s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako 80% súpisovej
hodnoty majetku. Ponuka musí obsahovať presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti,u
záujemcu právnickej osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3
mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponuk je 10 kalendarnych dni od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu č.2619951079/1100.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponuka Valková“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca uprednostní ponuku, kde záujemca ponúkne odkúpenie majetku
ako celku.
7. S víťazom ponukového konania správca uzatvorí kúpnu zmluvu.
8. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
9. Všetky náklady spojené s kúpou hnuteľných vecí, prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
JUDr. Jaroslav Plichta, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091324
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Šmatlava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čierne 513, 023 13 Čierne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.08.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Michal Miho
Sídlo správcu:
Mariánske námestie 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/223/2019 S1279
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/223/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Michal Miho, konkurzný správca úpadu: Jozef Šmatlava, nar. 04.08.1974, bytom Čierne 513, 023 13 Čierne
oznamuje, že po základnej prihlasovacej lehote bola prihlásená pohľadávka veriteľa : Slovenská konsolidačná,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, Bratislava v celkovej prihlásenej sume 2.902,87 eur z titulu Zmluvy o postúpení
pohľadávky.
Mgr. Michal Miho správca

K091325
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šagúlová Ľubica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ž. Silbigera 6005/13, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Fiolek
Sídlo správcu:
E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/208/2019 S1341
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/208/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Tomáš Fiolek, správca dlžníka: Ľubica Šagúlová, nar. 23.12.1971, trvale bytom Žigmunda Silbigera 6005/13,
034 01 Ružomberok, týmto v zmysle ustanovenia § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005
Z.z. o správcoch v znení neskorších predpisov oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia
majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese: E. B. Lukáča 2,
036 01 Martin, v úradných hodinách počas pracovných dní od 8.00 hod. do 15.00 hod. Termín si je vhodné
vopred dohodnúť na tel. č.: 0915720328, resp. e-mail: tfiolek@gmail.com
Správca v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, oznamuje číslo bankového účtu, na ktorý možno
skladať kauciu za účelom popretia pohľadávok. Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky,
pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená
samostatná kaucia. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty, v prípade úplnej alebo čiastočnej dôvodnosti
popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti podstate.
Číslo účtu v tvare IBAN:SK89 1100 0000 0080 1711 7869.
Ing. Tomáš Fiolek, správca
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

190

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

K091326
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Končeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.8.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 2Odk/146/2019 S1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/146/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty dlžníka Veronika Končeková, nar. 19.08.1994,
bytom Na Kameni 6148/1, 036 01 Martin, týmto v zmysle § 167p zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v platnom znení oznamuje, že ponúka na predaj majetok dlžníka a to:
Porad.
číslo

Typ
súpisovej
zložky

1.

Osobné motorové vozidlo Továrenská značka: RENAULT MEGANE SCENIC
JA/JA0NN5, ŠPZ: MT008EX, VIN: 1JA0NN521263876, Druh vozidla: osobné, 1/1
Hnuteľná vec Druh karosérie: AC Combi, Farba:Červená, Kategória: M1, Rok výroby: 2000

Všeobecná konkurzná podstata

-

Popis majetku

spouvl.
podiel
úpadcu

súpisová
hodnota
500 €

sporný
zápis
_

Predmetný majetok bol zapísaný do súpisu zverejnenom v OV č. 191/2019 dňa 03.10.2019 pod položkou
K088394
Za účelom speňaženia predmetného majetku správca vyhlasuje I. kolo verejného ponukového konania, za
nasledovných podmienok:
1. Ponuky sa podávajú na adresu kancelárie správcu Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín, v zalepenej
obálke s označením Ponukové konanie- neotvárať ! Ponuka musí obsahovať označenie súpisovej
položky majetku s uvedením navrhovanej kúpnej ceny, ktorá nesmie byť nižšia ako súpisná hodnota
súpisovej zložky majetku, presné označenie záujemcu, kópiu dokladu totožnosti, u záujemcu právnickej
osoby výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, nie starší ako 3 mesiace.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v OV.
3. Podaná ponuka je pre záujemcu záväzná.
4. Prihliada sa len na tie ponuky, pri ktorých je záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na nižšie uvedený účet: IBANSK8011000000002618713108, najneskôr v posledný
deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Do správy pre prijímateľa zálohy záujemca uvedie: „ponukové konanie Končeková“.
6. Víťazom ponukového konania sa stáva ten záujemca, ktorý pri dodržaní podmienok ponukového konania
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu za speňažovaný majetok. S víťazom ponukového konania správca
uzatvorí kúpnu zmluvu.
7. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s kúpou a s prevodom vlastníckeho práva znáša kupujúci.
JUDr. Eva Plichtová, PhD., správca

K091327
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: STAX, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Karvaša a Bláhovca 743, 038 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 808 024
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Plichtová, PhD.
Sídlo správcu:
Radlinského 1718, 026 01 Dolný Kubín

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1K/35/2013 S 1489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/35/2013
Druh podania:
Zverejnenie návrhu čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

JUDr. Eva Plichtová PhD., správca konkurznej podstaty úpadcu STAX, s.r.o., so sídlom Karvaša a Bláhovca 743,
Vrútky, IČO: 35 807 024 týmto v súlade s ustanovením § 98 ods.2) v nadväznosti na § 101 ods.1) Zákona
č.7/2005 Z.z.o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov ( ďalej len "ZoKR") zverejňuje návrh II.
čiastkového rozvrhu zo speňaženia všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu STAX, s.r.o., sp.zn.1K/35/2013.
V zmysle citovaných ustanovení ZoKR správca pripravil II. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov, ktorý
bol v zákonnej lehote predložený na jeho schválenie príslušnému orgánu, ktorým je Okresný súd Žilina.
Správca v súlade s ust. § 96 ods.2 ZoKR vyhotovil zoznam pohľadávok poti podstate, ktorého zostavenie bolo
oznámené zverejnením v OV č.138/2019 dňa 19.7.2019. V tomto oznámení správca tiež zverejnil zámer zostaviť
II. čiastkový rozvrh.
Nakoľko v zákonnej lehote neboli voči zoznamu pohľadávok proti podstate vznesené žiadne námietky,správca v
súlade s ust. § 96 ods.5) ZoKR pripravil II. čiastkový rozvrh pre nezabezpečených veriteľov nasledovne:
Čistý výťažok zo speňaženia po odpočítaní pohľadávok proti podstate predstavuje sumu: 278 927,54€, pričom
suma 927,54 Eur zostáva na účte správy podstaty na úhradu budúcich pohľadávok proti podstate a suma 278
000,-€ by sa mala pomerným spôsobom rozpočítať medzi veriteľov zistených pohľadávok ( s výnimkou
podriadených pohľadávok) koeficientom:
suma čistého výťažku 278 000€
...............................................................................................................

= koeficient: 1,13822298

suma zistených pohľadávok určených pre II. rozvrh 249 855,83€
koeficient x zistená suma pohľadávky = pomerná časť pre veriteľa.
V zmysle § 96 ods.1) ZoKR v rozvrhu nie je možné veriteľovi priznať viac, ako si uplatnil v prihláške, preto
vzhľadom k uvedenému budú všetci nezabezpečení veritelia uspokojení do výšky 100%, svojich
prihlásených a zistených pohľadávok, na čo bude použitá suma výťažku v celkovej výške 249 855,83€.
Zvyšná suma výťažku vo výške 29 071,71€ bude pomerne rozpočítaná pre veriteľov podriadených pohľadávok
nasledovne:
suma čistého výťažku 29 071,71€
...............................................................................................................

= koeficient: 0,03427140935

suma zist. podriad. pohľ. pre vydanie výťažku z II. rozvrhu: 848 278,80 €

Návrh uspokojenia jednotlivých veriteľov z II. čiastkového rozvrhu- Rozvrhová časť:
Nezabezpečený veriteľ:

Veriteľ č. 6. Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005
Zistená suma: 1236,82€
Uspokojenie: I. čiastk rorvrh: 286,88€
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 949,94€ = 100% uspokojenie

Veriteľ č. 7. Sociálna poisťovňa, a.s., IČO: 31 570 666
Zistená suma: 1459,77€
popretá suma: 4800,56€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 338,59€
Uloženie v depozite: 1 113,47
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 4 808,27€= 100%uspokojenie

Veriteľ č. 8.Slovenská republika- Daňový úrad Žilina, IČO: 35 686 413
Zistená suma: 122 969,98 €
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 28 522,39€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 94 447,59€ = 100% uspokojenie

Veriteľ č. 10. Roman Vajda, J.G. Hronského 927/14, Prievidza
Zistená suma: 76 358,00€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 17 710,93€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 58 647,07€ = 100% uspokojenie

Veriteľ č. 11. Ing. Ladislav Kalina, Veľká Paka 136
Zistená suma: 115 623,98€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 26 818,52€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 88 805,46€ = 100% uspokojenie

Veriteľ č. 14. Ing. Vladimír Kubinec, Pod Vinicou 409/29, Kanianka - podriadená pohľadávka
Zistená suma: 492 958,70€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 0,00€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 16 894,39€

Veriteľ č. 15. Ing. Jozef Žiak, Diviacka Nová Ves č.582, - podriadená pohľadávka

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

193

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

Zistená suma: 355 320,10€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 0,00€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 12 177,32€

Veriteľ č. 21. A.T.O.S. LR, s.r.o., Lúčna 8, Prievidza, IČO: 36330736
Zistená suma: 2 761,63€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 640,55€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 2 121,08€ = 100% uspokojenie

Veriteľ č. 22. Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave
Zistená suma: 99,50€
Uspokojenie: I. čiastk. rozvrh: 23,08€
Uspokojenie v II. čiastk. rozvrhu: 76,42€ = 100% uspokojenie
Správca týmto poučuje veriteľov, že podľa § 96 ods.7 posledná veta ZoKR „ Náklady uspokojenia pohľadávky
znáša veriteľ sám.“
V súlade s §101 ods.1 ZoKR správca určuje veriteľskému výboru lehotu na schválenie predloženého
návrhu čiastkového rozvrhu výťažku 30 dní, odo dňa jeho doručenia.
V prípade, ak veriteľský výbor návrh výťažku schváli, správca pristúpi k
schváleného čiastkového rozvrhu výťažku.

S úctou,

uspokojeniu pohľadávok podľa

JUDr. Eva Plichtová, PhD.

K091328
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vanický Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
I. československej brigády 3249/34, 038 61 Vrútky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Kadura
Sídlo správcu:
Ul. republiky 16, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/133/2019 S621
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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náklady konkurzu

Ako správca dlžníka Igor Vanický, nar. 29.01.1976, trvale bytom I. československej brigády 3249/34, 038 61
Vrútky, do 11.05.2005 podnikajúci pod obchodným menom Igor Vanický - Pekáreň, s miestom podnikania
Matušovičovský rad 36, 036 07 Vrútky, IČO: 34 702 822, korešpondenčná adresa: I. československej brigády
23/44, 038 61 Vrútky som postupom podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že dlžník Igor Vanický nemá žiaden majetok.

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

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

JUDr. Jozef Kadura
správca

K091329
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Petrovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.09.1979
Obchodné meno správcu:
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 7, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/296/2019/S1784
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/296/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca úpadcu: Jozef Petrovič, nar. 13.09.1979, trvale bytom
Martin, 036 01 Martin, týmto v súlade s ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.
z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) oznamuje účastníkom konania, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, číslo účtu
na zloženie kaucie. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky.
IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktorá sa popiera
Správa pre prijímateľa: Jozef Petrovič_kaucia
Výška kaucie: § 32 ods. 19 ZKR*
* „Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky
a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350
eur a najviac 10 000 eur.“

V Žiline, dňa 09.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca
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K091330
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Babík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 998/20, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gabriela Bírošová
Sídlo správcu:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/179/2019 S580
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/179/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Žilina uznesením zo dňa 13.06.2019, sp. zn. 7OdK/179/2019 v právnej veci návrhu navrhovateľa –
dlžníka – Ľubomír Babík, nar. 07.06.1984, trvale bytom 1. mája 998/20, 038 52 Sučany (ďalej ako “dlžník”),
vyhlásil konkurz na majetok dlžníka a do funkcie správcu ustanovil JUDr. Gabrielu Bírošovú, so sídlom kancelárie:
Moyzesova 939/46, 010 01 Žilina, značka správcu S580 (ďalej ako “správca”). Citované uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 117/2019 dňa 19.06.2019.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov (ďalej ako “ZKR”), konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZKR, správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením § 166i ZKR podľa zoznamu majetku dlžníka, zoznamu
majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch, súčinností tretích osôb a vyhlásenia
dlžníka správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľubomír Babík, nar. 07.06.1984, trvale
bytom 1. mája 998/20, 038 52 Sučany, zrušuje.
JUDr. Gabriela Bírošová, správca

K091331
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Janík Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežie 4. apríla 1833 / 5, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Erik Končok
Sídlo správcu:
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/5/2017 S1242
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/5/2017
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Touto cestou oznamujem doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty úpadcu
21.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
69,12

Súpisová hodnota majetku
69,12 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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22.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
67,85

Súpisová hodnota majetku
67,85 €

23.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
74,01

Súpisová hodnota majetku
74,01 €

24.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
74,01

Súpisová hodnota majetku
74,01 €

25.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
73,98

Súpisová hodnota majetku
73,98 €

26.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
74,01

Súpisová hodnota majetku
74,01 €

27.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
74,01

Súpisová hodnota majetku
74,01 €

28.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
74,01

Súpisová hodnota majetku
74,01 €

29.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
72,3

Súpisová hodnota majetku
72,30 €

30.

Typ súpisovej zložky
Pohľadávky z účtu

Popis
Zrážka zo mzdy

Celková suma v mene EUR
73,16

Súpisová hodnota majetku
73,16 €

S úctou,
JUDr. Erik Končok, správca

K091332
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Justín Sušienka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 302/3, 038 52 Sučany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/282/2018 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/282/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oprava Oznamu o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu zo dňa
05.08.2019, Obchodný vestník 149/2019 z dôvodu nesprávne uvedenej spisovej značky súdneho spisu a
nesprávne uvedenej spisovej značky správcovského spisu.
Ing. Jana Kovačková, správca dlžníka Justín Sušienka, nar. 21.05.1976, bytom Hviezdoslavova 302/3, 038 52
Sučany, v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii týmto
oznamuje, že sa konkurz končí, pretože konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa,
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa
v rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené
záložné právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.

V Martine dňa 31.07.2019, Ing. Jana Kovačková, správca

K091333
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hnidka Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmier 262, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Eva Luticová
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/201/2019 S1774
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/201/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE I. KOLA PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ MAJETKU DLŽNÍKA:
JUDr. Eva Luticová, správca, so sídlom správcovskej kancelárie Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo, zn.
správcu: S1774 (ďalej len „správca“), správca dlžníka: Stanislav Hnidka, nar. 17.08.1978, bytom Predmier 262,
023 54 Turzovka, podnikajúceho pod obchodným menom Stanislav Hnidka - HAES, s miestom podnikania
Predmier 262, 023 54 Turzovka, IČO: 37 586 408 (ďalej len „dlžník“) vyhlasuje v súlade s § 167n ods. 2 ZKR
v spojení s § 167p ZKR I. kolo ponukového konania na predaj majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu. Správca
speňažuje týmto ponukovým konaním nehnuteľné veci vo vlastníctve dlžníka.
I.

Predmet predaja:

Pozemky:
Druh
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda

Výmera v m2
297
297
211

Štát
SR
SR
SR

obec
Turzovka
Turzovka
Turzovka

K.ú.
Turzovka
Turzovka
Turzovka

č. LV
8932
8932
8933

p.č.
10850
10850
3236

Spoluvlastnícky podiel úpadcu
6/11
3/22
3/22

Súpisová hodnota
23,23 €
5,80 €
4,12 €

(ďalej ako „Nehnuteľnosti“). Súpis majetku bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 178/2019 zo dňa
16.09.2019
II. Súťažné podmienky:
Lehota na doručenie ponúk: 10 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.
Kúpna cena: Kúpnou cenou na účely tohto ponukového konania bude suma uvedená v najvýhodnejšej ponuke.
Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou v súlade
s podmienkami tohto ponukového konania. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb
správcu. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
na účet správcu. Zálohu rovnajúcu celkovej výške ponúknutej kúpnej ceny je potrebné zložiť na bankový účet
správcu č. IBAN: SK75 8360 5207 0042 0527 7263, vedený v mBank, S.A. VS:09, Poznámka: Stanislav Hnidka,
v lehote na predkladanie ponúk. Správca má právo odmietnuť neprimerane nízku ponuku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 10 pracovných dní od uplynutia
lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku informuje len záujemcu, ktorý bol úspešný. Správca bezodkladne
po vyhodnotení ponúk vyzve úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy.
Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s výrazným označením
„KONKURZ STANISLAV HNIDKA – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie
správcu: JUDr. Eva Luticová, správca, Hviezdoslavova 51, 029 01 Námestovo.
Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:
1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických
osôb; 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.
2. Označenie predmetu kúpy, t.j. Nehnuteľnosti
3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie Nehnuteľnosti
4. V prípade registrovaného záujemcu musí byť prílohou ponuky aktuálny výpis z obchodného registra resp.
živnostenského registra alebo z iného (osobitného) registra, v ktorom je záujemca zapísaný, ktorý v čase
doručenia ponuky správcovi, nie je starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť vo vyhotovení originálu,
resp. úradne overenej fotokópie. V prípade záujemcu ktorý je fyzickou osobou musí byť prílohou ponuky úradne
overená fotokópia občianskeho preukazu záujemcu.
5. Doklad o zaplatení zálohy.
6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zálohu.
7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom jazyku.
8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania,
správca nebude prihliadať.
9. Telefonický kontakt a e-mailovú adresu záujemcu, prostredníctvom ktorých bude správca so záujemcom
komunikovať.
Bližšie informácie o Nehnuteľnostiach, správca poskytne po individuálnej dohode so záujemcom
Kontakt: spravca@luticova.sk
JUDr. Eva Luticová, správca Stanislav Hnidka

K091334
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Urik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 128/23, 010 09 Žilina - Bytčica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 287 058
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/113/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/113/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Milan Urik, nar. 27.02.1987, trvale bytom Banícka 128/23, 010 09
Žilina - Bytčica, do 08.03.2012 podnikajúci pod obchodným menom Milan Urik REPLACE, s miestom
podnikania Banícka 128/23, 010 09 Žilina - Bytčica, IČO: 45 287 058 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn.
7OdK/113/2019 v súlade s § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

vyhlasuje týmto oznamom:

1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku – iná majetková hodnota – obchodný podiel,
ktorý bol zaradený do všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku
SR č. 123/2019 zo dňa 27.06.2019:

hodnota
obchodného
podielu

popis

mena právny dôvod vzniku

spoluvl.
podiel

§148
ods.
2
Obchodného
zákonníka - Dlžník je jediným
EUR
1/1
spoločníkom
obchodnej
spoločnosti

obchodný podiel o veľkosti 100% základného imania
v obchodnej spoločnosti AUTOSERVIS ZA, s.r.o., so 5.100,00
sídlom: 304, 013 25 Stráňavy, IČO: 44 843 810

súpisová
hodnota
(Eur)
5.100,00

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

A. Podrobnejšie informácie ohľadom Predmetu speňažovania poskytne správca telefonicky na tel. čísle
048/285 11 03 alebo emailom: info@kprecovery.sk.

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA –
7OdK/113/2019 – NEOTVÁRAŤ“ v lehote na predkladanie ponúk, ktorá sa určuje na 10 (desať)
kalendárnych dní odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku. Lehota začína plynúť
nasledujúcim dňom odo dňa zverejnenia inzerátu v Obchodnom vestníku a končí jej desiatym
dňom o 16:00 hod.; v prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, predĺži sa koniec
lehoty na najbližší pracovný deň o 16:00 hod.

Podmienkou podania ponuky je zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet správcu,
pričom záloha musí byť pripísaná na účet správcu najneskôr do 16:00 hod. v posledný deň lehoty na doručovanie
ponúk. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu riadne a včas. Účtom správcu pre účely zloženia zálohy, sa rozumie bankový účet
č.ú. IBAN: SK32 1100 0000 0029 2986 6013 vedený v Tatra banka, a.s. Do poznámky k transakcii uvedie
záujemca „záloha 7OdK/113/2019“.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. B) do 16:00
hod.

D. Záväzná ponuka na kúpu Predmetu speňažovania musí obsahovať:
1. Označenie záujemcu (obchodné meno, sídlo, IČO; zápis v zákonnom registri, u fyzických osôb meno,
priezvisko, miesto podnikania/bydlisko, dátum narodenia/IČO, zápis v príslušnom zákonnom registri, telefonický
a emailový kontakt);
2. Originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného, živnostenského alebo iného zákonného
registra, nie staršie ako 1 mesiac od okamihu predloženia ponuky;
3. Návrh kúpnej ceny za Predmet speňažovania;
4. Číslo účtu záujemcu, na ktorý mu má byť vrátená zložená záloha v prípade neúspechu v ponukovom konaní;
5. Potvrdenie o zaplatení zálohy vo výške 100% ponúkanej kúpnej ceny na účet správcu uvedený v písm. B) tohto
oznamu.

E. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. D.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ako aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

F. Jednotlivé ponuky budú otvorené a vyhodnotené správcom, a to v lehote 10 pracovných dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk v kancelárii správcu. Správca spíše o otváraní obálok úradný záznam.

G. Správca spomedzi ponúk, na ktoré sa prihliada a ktoré neboli vyradené z vyhodnotenia, vyberie ponuku
toho záujemcu, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu za Predmet speňažovania. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu. Súdne poplatky
spojené so zápisom zmeny údajov o vlastníkovi Predmetu speňažovania v obchodnom registri vedeného
príslušným súdom bude hradiť víťaz ponukového konania ako nadobúdateľ Predmetu speňaženia.

I.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oprávnená osoba (na účely uplatnenia
práva vykúpiť majetok z konkurznej podstaty sa rozumie oprávnenou osobou dlžníkov príbuzný v
priamom rade, jeho súrodenec, manžel) so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej
podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zrušiť.

V Žiline, dňa 09.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K091335
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Ondrišík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nededza 0, 013 02 Nededza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.06.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kovačková
Sídlo správcu:
Na Bystričku 796/9, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1K/7/2017 S1674
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1K/7/2017
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní prihlášky pohľadávky do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov

Veriteľ: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, IČO: 00321795
Suma prihlásenej pohľadávky: 30,00 €
Dátum zapísania do zoznamu pohľadávok: 18.10.2017
Poradové číslo v zozname pohľadávok: 8

K091336
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I. TRAN., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmierska 229, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 396 402
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: I.
TRAN., s.r.o., Predmierska 229, 023 54 Turzovka, IČO: 31 396 402 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle
ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“), oznamuje zámer zostaviť rozvrh zo všeobecnej podstaty
a zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia rozvrhu všeobecnej
podstaty Úpadcu.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov a každého, kto tvrdí že je veriteľom pohľadávky
proti podstate o:

·
·

možnosti nahliadnutia do zostaveného zoznamu pohľadávok proti podstate u Správcu v lehote do 30 dní
odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná oprávnenou osobou musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Žiline, dňa 09.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K091337
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I. TRAN., s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Predmierska 229, 023 54 Turzovka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 396 402
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2K/10/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/10/2017
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu: I.
TRAN., s.r.o., Predmierska 229, 023 54 Turzovka, IČO: 31 396 402 (ďalej aj ako len „Úpadca“), týmto v zmysle
ust. § 96 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“), oznamuje zámer zostaviť rozvrhy z oddelených podstát
a zostavenie zoznamov pohľadávok proti oddeleným podstatám Úpadcu za účelom vyhotovenia rozvrhov
oddelených podstát Úpadcu.

Správca zároveň v zmysle ust. § 96 ods. 3 ZKR poučuje veriteľov a každého, kto tvrdí že je veriteľom pohľadávky
proti podstate o:

·

možnosti nahliadnutia do zostavených zoznamov pohľadávok proti podstatám u Správcu v lehote do 30
dní odo dňa zverejnenia tohto oznamu,
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

203

Obchodný vestník 198/2019

·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

možnosti následného namietnutia poradia jednotlivých pohľadávok proti podstate.

Námietka podaná oprávnenou osobou musí byť podaná včas u Správcu na predpísanom tlačive a musí byť
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

V Žiline, dňa 09.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K091338
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Facuna Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bambusky 10514/28, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/243/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/243/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1849, ako správca dlžníka: Róbert Facuna, nar. 01.09.1980,
trvale bytom Bambusky 10514/28, 036 01 Martin v zmysle § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do
konkurznej podstaty, t.j. konkurzná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K091339
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lamoš Zdenko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin 0, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.08.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/147/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/147/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Zdenko Lamoš, trvale bytom Martin, 036 01 Martin (ďalej len „dlžník“), v
súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje II. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 153/2019
dňa 09.08.2019. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty dlžníka. Predmet 1I. kola verejného ponukového konania tvorí:
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Osobné motorové vozidlo Volkswagen Polo Clasic, výrobné číslo: WVWZZZ6KZWR503434, ev. č.:
MT420AE, dátum prvej evidencie (rok výroby): 1997, stav opotrebovanosti: bežné opotrebovanie, platná
STK, EK, súpisová hodnota: 500,- €.
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke s uvedením výrazného označenia „NEOTVÁRAŤ - konkurz 7OdK/147/2019 - záväzná
ponuka“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana
Hurinová, správca, Pivovarská 20, 010 01 Žilina. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi do 10 dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk
doručovaných osobne bude o 15.00 hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí
byť doručená správcovi včas osobne alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať
späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude
podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada.
2. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
a) označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
b) doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
c) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
d) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e) presné označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
f) návrh ceny v EUR,
g) doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny na účet Správcu,
h) v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
i) číslo bankového účtu, na ktorý má byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
j) ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
3. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu č. SK22 8330 0000 0027 0150 3144 , vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS: 71472019. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná
na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna
cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania
bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
4. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č. 0915837788, alebo emailom: spravca.hurinova@gmail.com.
5. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
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náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať za víťazného záujemcu, a to v lehote do
10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu
ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové
konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný
podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K091340
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kačeniar Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 0, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.07.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Jana Hurinová
Sídlo správcu:
Pivovarská 20, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/142/2019 S1849
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/142/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Tomáš Kačeniar, trvale bytom 013 62 Veľké Rovné (ďalej len „dlžník“), v
súlade s ustanovením § 167p ods. 1 z. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), vyhlasuje II. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty dlžníka.
Predmet predaja je špecifikovaný v súpise majetku dlžníka a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 148/2019
dňa 02.08.2019. Predmet predaja je ocenený v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 ZKR vlastným odhadom
správcu konkurznej podstaty dlžníka. Predmet I. kola verejného ponukového konania tvorí:
Osobné motorové vozidlo FORD MONDEO, výrobné číslo: WF0WXXGBBW4G64313, ev. č.: CA175CN,
dátum prvej evidencie (rok výroby): 2004, stav opotrebovanosti: bežné opotrebovanie, bez platnej STK,
EK, nepojazdné, súpisová hodnota: 1000,- €.
1. Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v
zalepenej obálke s uvedením výrazného označenia „NEOTVÁRAŤ - konkurz 2OdK/142/2019 - záväzná
ponuka“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Jana
Hurinová, správca, Pivovarská 20, 010 01 Žilina. Záväzná ponuka musí byť doručená správcovi do 10 dní
odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku. Uzávierka ponúk
doručovaných osobne bude o 15.00 hod. v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk. Záväzná ponuka musí
byť doručená správcovi včas osobne alebo poštou. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude
prihliadať. Ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia lehoty, sa nebudú považovať za riadne doručené, ani
keď boli odoslané pred uplynutím lehoty. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať
späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý záujemca môže predložiť len jednu
záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne. Na záväznú ponuku, ktorá nebude
podpísaná priamo záujemcom, ale osobou konajúcou na základe splnomocnenia, správca neprihliada.
2. Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať tieto náležitosti:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a) označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno,
sídlo/miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
b) doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú kópiu
aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca
zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu platného
občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
c) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
d) čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e) presné označenie majetku, na ktorý sa ponuka vzťahuje,
f) návrh ceny v EUR,
g) doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny na účet Správcu,
h) v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto ponukového
konania,
i) číslo bankového účtu, na ktorý má byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
j) ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad, že ponuka
bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie doložením jeho
originálu alebo úradne overenej kópie.
3. Každý záujemca je povinný zložiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu na účet
správcu č. SK72 8330 0000 0020 0142 8024, vedený v peňažnom ústave Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej
banky, s uvedením VS: 21422019. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná
na účet správcu najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna
cena nebude v tejto lehote pripísaná na účet správcu, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú.
Neúspešným záujemcom bude záloha na kúpnu cenu vrátená do 15 dní od vyhodnotenia ponukového konania
bez úrokového zhodnotenia na účet uvedený záujemcom.
4. Záujemcovia o kúpu predmetu speňaženia sa môžu zúčastniť obhliadky predmetu predaja. Obhliadku bude
možné vykonať počas celej lehoty na predkladanie ponúk a po dohode a v čase dohodnutom so správcom na tel.
č. 0915837788, alebo emailom: spravca.hurinova@gmail.com.
5. Správca uskutoční otváranie obálok s ponukami v sídle správcu do 5 dní od skončenia lehoty na predkladanie
ponúk. Správca po otvorení každej záväznej ponuky skontroluje, či bola podaná včas, či obsahuje stanovené
náležitosti a či sú k nej priložené požadované doklady. Správca vyhodnotí podané ponuky v lehote do 10 dní odo
dňa otvorenia obálok. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú cenu v plnom rozsahu
zložená záujemcom na účet správcu. Správca vyhodnotí ponukové konanie tak, že za víťaza vyberie
záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Ak viacerí záujemcovia ponúknu
rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Ak by ponúknutá cena bola neprimerane nízka, správca si
vyhradzuje právo ponuku odmietnuť. V lehote do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk správca upovedomí
záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku a ostatných neúspešných záujemcov o výsledku vyhodnotenia ponukového
konania a zároveň vyzve záujemcu, ktorý podal víťaznú ponuku, aby predložil správcovi podpísaný záväzný návrh
kúpnej zmluvy s úradne osvedčeným podpisom osoby oprávnenej konať za víťazného záujemcu, a to v lehote do
10 dní odo dňa doručenia výzvy správcu. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu
odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu, správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy záujemcu, ktorý podal najbližšiu
ponuku k víťaznej ponuke. V prípade, ak neprejaví záujem, správca zopakuje ponukové konanie. Ponukové
konanie bude tiež neúspešné, ak správca neobdrží žiadnu ponuku v určenej lehote, alebo bude existovať iný
podstatný dôvod na odmietnutie všetkých doručených ponúk. Správca je oprávnený všetky predložené ponuky
odmietnuť, alebo toto ponukové konanie zrušiť bez uvedenia dôvodu.
Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca
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K091341
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radičová Magdaléna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Revolučná 188/10A 188/10A, 987 01 Poltár
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1952
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/932/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/932/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Magdaléna Radičová, nar.: 22. 03. 1952, trvale bytom Revolučná 188/10A,
987 01 Poltár (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto podľa ust. § 167l ods. 5 v spojení s ust. § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk.
predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje číslo účtu pre potreby popierania pohľadávok [preddavok na trovy
konania]: veriteľom je vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. IBAN: SK90 1111 0000 0010
9032 9030, BIC: UNCRSKBX.

Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa ust. § 32 ods. 19
ZKR (i) s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (VS) a (ii) s uvedením
informácie pre prijímateľa v tvare: preddavok na trovy konania a mena a priezviska dlžníka.

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091342
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škvarka Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žiar nad Hronom -, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.09.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/587/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/587/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Zoltán Škvarka, nar. 11.09.1993, trvale bytom mesto Žiar nad Hronom, 965
01 Žiar nad Hronom, (ďalej aj ako len „Dlžník“) v súlade s ustanovením § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk. predpisov, oznamuje že
majetok zapísaný do súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka, prestáva podliehať konkurzu, in concreto:

Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: FIAT BRAVO 182/AR1AA/22B, EVČ: ZH 626CG, VIN:
ZFA18200004995720; Rok výroby: 2000; Farba: červená, Stav vozidla: búrané - nepojazdné, Súpisová hodnota
majetku: 150,- Eur;
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Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár spoločnosti

K091343
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Tóth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Novohradská 998/18, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.01.1983
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/785/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/785/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Správca konkurznej podstaty ADVO INSOLVENCY, k.s., so sídlom kancelárie 29.augusta č.31, 974 01 Banská
Bystrica, IČO: 46 772 910, týmto ako správca dlžníka: Vladimír Tóth, nar. 28.01.1983, trvake bytom
Novohradská 998/18, 990 01 Veľký Krtíš (ďalej len ,,dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZKR, platí: ,,Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku
alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že
konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota,
a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia
uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje“.
Správca týmto v súlade s ustanovením § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa
KONČÍ, nakoľko zistil, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu. Zverejnením tohto oznamu
v Obchodnom vestníku sa konkurzu zrušuje.

ADVO INSOLVENCY, k.s.
správca

K091344
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prvého slovenského gymnázia 536/1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1998
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/936/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/936/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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RESKON, k.s. správca dlžníka Ladislav Brindzák, nar. 12.03.1998, trvale bytom Prvého slovenského gymnázia
536/1, 050 01 Revúca, č. k. 4OdK/936/2019 podľa § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do
správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu v úradných hodinách od 08:30 - 11:45 hod. a od
12.15 – 15:00 hod. každý pracovný deň. Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť prostredníctvom emailu: reskonoffice@gmail.com, alebo telefonicky na tel. čísle: +421 905 337 495.
RESKON, k.s. - správca

K091345
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Brindzák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prvého slovenského gymnázia 536/1, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.03.1998
Obchodné meno správcu:
RESKON, k.s.
Sídlo správcu:
Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/936/2019 S1826
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/936/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca Úpadcu: (ďalej len „Úpadca")
Ladislav Brindzák, nar. 12.03.1998, trvale bytom Prvého slovenského gymnázia 536/1, 050 01 Revúca,
oznamujeme, že uznesením Okresného súdu v Banskej Bystrici, č.k.: 4OdK/936/2019, zo dňa 01.10.2019 bol
vyhlásený konkurz. According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000,
as the bunkrupty trustee of the debtor: Ladislav Brindzák, born 12.03.1998, Prvého slovenského gymnázia
536/1, 050 01 Revúca, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Banská
Bystrica, proc. no: 4OdK/936/2019 dated on 01.10.2019 bankruptcy procedure was declared on the
Debtor's estate.
Toto uznesenie Okresného súdu v Banskej Bystrici bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 193/2019 zo dňa
07.10.2019. Týmto dňom bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Banská Bystrica was published in Commercial Bulletin no. 193/2019
on 07.10.2019. The bunkruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Úpadcu sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adrese:
RESKON, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie: Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovenská republika. Pre každú
pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa a 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 RESKON,
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k.s., Dr. Herza 12, 984 01 Lučenec, Slovak republic. Each claim must be lodged separately. The lodgment
of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of
the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from
the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the
lodgment of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of
certain conditions register their claims in the same way. They also state in the registration form the
condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the
registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The
claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the
registration form have to be enclosed to the registration form. In case the creditor does not have a seat or
an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the
Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating he
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, nebudú podpísané a datované sa v konkurze
neprihliada. Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej
prihlášky.
Any application of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or
dated or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim
in the bunkruptcy procedure. The trustee or the court does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim.
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 167l ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his lodgment of claim according to the article 167l 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.
RESKON, k.s., správca

K091346
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Egreczký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica sadová 68 / 17, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/797/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/797/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

SÚPIS MAJETKU
Všeobecná podstata
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Igor Egreczký, nar. 22. 09. 1974, trvale bytom Sadová 68/17, 984 01 Lučenec, č.
k. 2OdK/797/2019 týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZKR")
oznamuje, že ku dňu 08.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do všeobecnej podstaty a ktorý by
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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mohol byť v rámci konkurzu speňažovaný, t. j. všeobecná podstata neobsahuje žiadne majetkové položky.

Uplatnenie nepostihnuteľnej hodnoty obydlia:
Zo zoznamu majetku poskytnutého dlžníkom, ako aj zo zisťovania samotného správcu boli zistené nehnuteľnosti
vo vlastníctve dlžníka, nachádzajúce sa na LV č. 1199, okres Rimavská Lučenec, obec Lučenec, katastrálne
územie Lučenec – rodinný dom vo vlastníctve dlžníka v podiele 1/1. Na predmetných nehnuteľnostiach viazne
zabezpečovacie právo veriteľa Všeobecná úverová banka, a.s. Dlžník si v zmysle zoznamu majetku
uplatňuje na rodinný dom nepostihnuteľnú hodnotu obydlia.
V zmysle § 167o ods. 2 ZKR, "obydlie dlžníka nemožno speňažiť, ak by z výťažku po odpočítaní nepostihnuteľnej
hodnoty obydlia nebolo možné uspokojiť náklady speňaženia a aspoň sčasti pohľadávky prihlásených veriteľov.
Hodnotu obydlia dlžníka určí odhadom správca. Ak však ktorýkoľvek veriteľ predloží znalecký posudok a uhradí
preddavok na odmenu notára súvisiacu s overením priebehu dražby, vychádza sa zo znaleckého posudku. Ak sa
v takom prípade vec nespeňaží, je takýto veriteľ povinný nahradiť náklady speňaženia."
V zmysle 167k ods. 8 ZKR: ,,Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na
majetku dlžníka, bez zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení
konkurzu, je povinný oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo
zaťaženého majetku. Za správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty
týchto tiarch vychádza z údajov oznámených zabezpečeným veriteľom.“.
V zmysle 167k ods. 6 ZKR: ,,Zaťažený majetok tvorí konkurznú podstatu aj vtedy, ak hodnota zaťaženého
majetku prevyšuje ťarchy na majetku, do času, kým niektorý zo zabezpečených veriteľov nepristúpi k výkonu
zabezpečovacieho práva. Hodnota zaťaženého majetku na účely posúdenia, či podlieha konkurzu, sa posúdi
podľa znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí správca na náklady konkurzu. Do času, kým takýto
znalecký posudok nie je vyhotovený, má sa za to, že zaťažený majetok nepodlieha konkurzu. Ak v konkurznej
podstate nie sú peňažné prostriedky na vyhotovenie znaleckého posudku, správca zabezpečí jeho vyhotovenie,
ak ktorýkoľvek veriteľ zloží preddavok na trovy znaleckého posudku.“
Správca týmto informuje veriteľov, že v konkurznej podstate sa nenachádza dostatok finančných prostriedkov na
vypracovanie znaleckého posudku. V prípade, že niektorý veriteľ má záujem o vypracovanie znaleckého posudku,
môže zložiť preddavok na úhradu znaleckého posudku vo výške 250 Eur na účet č. SK86 1100 0000 0029 4304
3849, VS: 27972019, poznámka: "Egreczky preddavok na ZP"
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K091347
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubuš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotockého 558 / 47, 976 65 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o výsledku II. kola ponukového konania
Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, (ďalej len
„Správca“) vyhlásil II. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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dlžníka: Roman Kubuš, nar. 29. 02. 1980, trvale bytom Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, na
korešpondenčnej adrese Emotrans s.r.o., Štefánikova 699/9, 905 01 Senica, obchodné meno - Roman
Kubuš, s miestom podnikania Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, IČO - 43561870 (ďalej len „Dlžník“),
ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 183/2019, deň vydania 23.09.2019.
Správca oznamuje, že v lehote na predkladanie ponúk nebola doručená žiadna ponuka záujemcu.
II. kolo ponukového konania bolo neúspešné.

V Banskej Bystrici, dňa 09.10.2019
MK Recovery, k.s., správca

K091348
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubuš Roman
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zápotockého 558 / 47, 976 65 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.02.1980
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/599/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/599/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vyhlásenie III. kola ponukového konania

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene ktorého koná
komplementár JUDr. Marianna Kuchtová (ďalej len „Správca“) vyhlasuje III. kolo ponukového konania na predaj
majetku patriaceho do všeobecnej podstaty dlžníka: Roman Kubuš, nar. 29. 02. 1980, trvale bytom
Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka, na korešpondenčnej adrese Emotrans s.r.o., Štefánikova 699/9, 905
01 Senica, obchodné meno - Roman Kubuš, s miestom podnikania Zápotockého 558/47, 976 65 Polomka,
IČO - 43561870 (ďalej len „Dlžník“).
1.Predmetom predaja je majetok zapísaný vo všeobecnej podstate pod súpisnou zložkou č. 1 zverejnený v OV
pod č. 165/2019, deň vydania 27.08.2019:
Majetok sa speňažuje ponukovým konaním v zmysle ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom speňažovania je nižšie uvedená súpisová zložka majetku:

Súp.
Zložka Podstata
č.
1
Všeobecná
podstata

Názov
Motorové
vozidlo
Škoda Felicia

Súpisová
hodnota
[EUR]
200

Dátum
zapísania

Dôvod
zapísania

Stav
Rok
Spoluvlastnícky
opotrebovanosti výroby podiel dlžníka

21.08.2019 Vlastníctvo opotrebované,
dlžníka
používané

1999

1/1

Zabezpečenie
Nie

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Podmienky ponukového konania
2.1. V treťom kole ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku.
2.2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní, pričom začiatok lehoty je deň nasledujúci po dni
zverejnenia ponukového konania v OV. Za deň zverejnenia sa považuje deň, ktorý nasleduje po dni publikovania
ponuky v Obchodnom vestníku.
2.3. Ponuka záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu MK Recovery, k.s., Nám. Štefana
Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica poštou, najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk do
14:00 hod.
2.4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet vedený v Tatra banka, a.s., IBAN: SK14 1100 0000 0029 4546 5586, VS: 25992019, pričom v
poznámke musí byť uvedená identifikácia zložiteľa zálohy.

3. Náležitosti ponuky
3.1. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením „Oddlženie Roman
Kubuš, ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“,
3.2. Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania.
3.3. Záujemca nie je oprávnený do skončenia ponukového konania predloženú ponuku meniť, môže ju vziať späť.
3.4. Ponuka musí mať minimálne nasledujúci obsah: nezameniteľné označenie záujemcu, označenie predmetu
ponúkaného v ponukovom konaní, návrh ceny predmetu ponúkaného v konaní, čestné vyhlásenie o tom, že
záujemca nemá žiadne záväzky voči Dlžníkovi, čestné vyhlásenie o tom, že záujemca súhlasí s podmienkami
ponukového konania vyhláseného správcom a potvrdenie o zložení zálohy.

4. Vyhodnotenie ponúk
4.1. Na ponuku, ktorá nebola doručená správcovi na miesto predkladania ponúk alebo najneskôr v posledný deň
lehoty, sa neprihliada.
4.2. Na ponuku, ktorá nie je označená spôsobom podľa oddielu 3.1. sa neprihliada.
4.3. Na ponuku, ktorá neobsahuje údaje podľa oddielu 3.4. sa neprihliada.
4.4. Na viaceré ponuky toho istého záujemcu o ten istý predmet ponuky sa neprihliada.
4.5. Otváranie obálok sa uskutoční do 3 dní od ukončenia lehoty na podávanie ponúk.
4.6. Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí, pričom víťazom verejného ponukového
konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky ponukové podmienky a zároveň ponúkol najvyššiu cenu za
predmet ponuky.
4.7. Ak záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

5. Iné skutočnosti:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť
verejné ponukové konanie ako neúspešné.
Informácia o predmete ponuky je možná počas prvých 10 dní lehoty na predkladanie ponúk v kancelárii Správcu
na základe dohody. Telefonický kontakt:. 0901 919 180 alebo e-mailom: spravca@kuchtova.sk
Deň vyvesenia oznamu na úradnej tabuli: 09.10.2019
V Banskej Bystrici, dňa 09.10.2019
MK Recovery, k.s., správca

K091349
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gál Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Janovce 183, 980 01 Rimavské Janovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/656/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/656/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ponukové konanie – I. kolo v zmysle 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“):
Na základe uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.06.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. 128/2019, ktorý bol publikovaný dňa 04.07.2019 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Peter Gál,
nar. 25. 11. 1967, trvale bytom Rimavské Janovce 183, 980 01 Rimavské Janovce (ďalej len „Dlžník“) a
ustanovil správcu JUDr. Richarda Kontu, so sídlom Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, značka
správcu S1782, za správcu Dlžníka.
Predmet: hnuteľný majetok tvoriaci súpisovú zložku majetku pod por. č. 1 v súpise všeobecnej podstaty, ktorý je
zverejnený v Obchodnom vestníku č. 194/2019 zo dňa 08.10.2019 a to:
Motorové vozidlo
Por.
Druh
číslo

1

Popis

motorové
vozidlo

Dátum
prvej
evidencie

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

Stav

Súpisová
hodnota
EUR

pojazdné 2000,00

Dôvod
Deň
zapísania do zapísania do Miesto
súpisu
súpisu
majetok
úpadcu podľa
bydlisko
03.10.2019
§67 ods. 1 a)
dlžníka
ZKR

(ďalej len „Predmet ponuky“)
Podmienky I. kola verejného ponukového konania:
Predmet ponuky bude speňažený v zmysle podmienok ponukového konania za najvyššiu ponúknutú kúpnu
cenu; v prípade, ak dôjde k stretu najvyšších ponúk rovnakej hodnoty, rozhodne žreb správcu.
Minimálna ponúkaná kúpna cena pre toto kolo speňažovania je určená ako: 100 % súpisovej hodnoty Predmetu
ponuky.
Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o vyhlásení
ponukového konania v Obchodnom vestníku (pozn. za prvý deň lehoty sa považuje deň nasledujúci po dni
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku; ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok,
je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk najbližší nasledujúci pracovný deň).
Písomnú ponuku je možné doručiť poštou alebo aj osobne (a to po predošlej dohode do 15:00 hod. posledného
dňa lehoty) v zalepenej obálke na adresu: JUDr. Richard Konta, správca, Horné záhrady 2, 974 01 Banská
Bystrica, s označením „Ponukové konanie – I. kolo, 4OdK/656/2019.“
Otázky ohľadom predmetu ponuky je možné adresovať na: spravca@konta.sk.
Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potencionálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti. Požiadať o zaslanie Podmienok ponukového konania možno e-mailom na: spravca@konta.sk.
Správca si ako vyhlasovateľ ponukového konania zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo
všetky predložené ponuky a ponukové konanie zrušiť a zároveň je oprávnený odmietnuť každú
neprimerane nízku predloženú ponuku.
UPOZORNENIE: Náklady spojené s prepisom Predmetu ponuky , ktoré sú bližšie špecifikované v
Podmienkach ponukového konania, znáša nadobúdateľ (úspešný záujemca).
JUDr. Richard Konta, správca

K091350
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Čabová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rúbanisko III.5, 984 03 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.10.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/491/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/491/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zapísanie pohľadávok doručených po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok

JUDr. Ľubica Flíderová, správca dlžníka Katarína Čabová, nar. 2.10.1960, trvale bytom Rúbanisko III 5, 984 03
Lučenec, v zmysle § 28 ods.3 a § 167 l ods.3 ZKR, zapisuje pohľadávky doručené po uplynutí základnej
prihlasovacej lehoty do zoznamu pohľadávok:

Pohľadávka veriteľa: Intrum Slovakia s.r.o. Mýtna 48 Bratislava, SR, IČO: 35 831154, prihlásená suma 5761, 90
EUR, zapísaná do zoznamu pohľadávok označeného konkurzu pod poradovým č. 3.

Vo Zvolene, dňa 09.10.2019

JUDr. Ľubica Flíderová

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

216

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

správca

K091351
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Barjaková Martina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Zvolen -, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.08.1981
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/746/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/746/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka: Martina Barjaková, nar. 23.08.1981,
trvale bytom: Mesto Zvolen, 960 01 Zvolen týmto v zmysle ust. § 166i v spojení s § 167j ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje, že ku dňu 09.10.2019 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej podstaty, t.
j. konkurzná podstata neobsahuje žiadny majetok.

V Banskej Bystrici, dňa 09.10.2019
MK Recovery, k.s., správca

K091352
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Benková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okružná 360 / 6, 962 71 Dudince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.09.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
Sídlo správcu:
Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/375/2019 S1307
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/375/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznej veci dlžníka Jana Benková, nar. 19. 09. 1959, trvale bytom Okružná 360/6, 962 71 Dudince, ktorá
vec je vedená na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp. zn. 5OdK/375/2019,, týmto v zmysle § 167p ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej aj ako "ZoKR") vyhlasujem 1. kolo ponukového
konania na nasledovný majetok dlžníka:

2. súpisová zložka majetku: nehnuteľnosť
nachádzajúca sa v k. ú. Pribylina,
obec Pribylina,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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okres Liptovský Mikuláš,
evidovaná na LV č. 1848
ako parcela CKN 196/1,
o výmere 259 m2,
druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie
spoluvlastnícky podiel 1/8
odhadovaná hodnota: 730,- EUR
Dátum zapísania do súpisu: 27.05.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť 3. osoby

3. súpisová zložka majetku: nehnuteľnosť
nachádzajúca sa v k. ú. Pribylina,
obec Pribylina,
okres Liptovský Mikuláš,
evidovaná na LV č. 1848
ako parcela CKN 196/2,
o výmere 61m2,
druh pozemku: Záhrada
spoluvlastnícky podiel 1/8
odhadovaná hodnota: 170,- EUR
Dátum zapísania do súpisu: 27.05.2019
Dôvod zapísania do súpisu: Súčinnosť 3. osoby

Podmienky ponukového konania:
1. Ponuku na kúpu uvedenej hnuteľnej veci je treba podať písomne v lehote 14 kalendárnych dní od zverejnenia
ponuky v Obchodnom vestníku na adresu správcu: Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica, s označením
„ponukové konanie 5OdK/375/2019– NEOTVÁRAŤ“ · Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude
prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu cenovú ponuku.
2. Ponuka musí obsahovať:
·
·
·

navrhovanú kúpnu cenu,
b. správne a úplné identifikačné údaje záujemcu a aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského
registra /nie starší ako 30 dní/, u občana – nepodnikateľa, fotokópia, platného dokladu totožnosti - OP a
pod., doklad o úhrade zálohy a číslo účtu, na ktorý Správca poukáže vrátenie zálohy,
c. slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpa) spoluvlastníckeho podielu na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vyššie uvedenej nehnuteľnosti spôsobom neumožňujúcim zámenu (napríklad „mám záujem o
nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu 1/8 na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v k. ú. Pribylina,
obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, ktoré sú evidované na LV č. 1848 ako parcely CKN 196/1
a 196/2"),
d. ponúkanú kúpnu cenu za hnuteľnú vec v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;

3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti na bankový účet č. (IBAN) SK76 1100 0000 0026 1309 6104, spolu
so správou pre prijímateľa: „5OdK/375/2019 - CKN 196/1, 196/2“. Záloha musí byť na účet Správcu pripísaná
najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
4. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
5. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o kúpu
vyššie uvedeného spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnosti (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne žreb
správcu.
7. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
8. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním uhradená
záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
9. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba nezrealizuje
svoje právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v ponukovom
konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
10. Neúspešným Záujemcom, ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za víťazné, správca výsledky
ponukového konania neoznamuje a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu cenu v čo najkratšom čase od
vyhodnotenia ponúk bankovým prevodom na účet uvedený v ponuke.
11. Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t. č. +421 915 959 993 alebo
elektronicky na akpekar@seznam.cz
12. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví 4 rovnopisy kúpnej zmluvy.
13. Vyhodnotenie určitej ponuky za víťaznú ponuku oznámi Správca úspešnému záujemcovi písomne alebo
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke.
JUDr. Ing. Bernard Pekár, PhD.
správca

K091353
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Deličová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolné Plachtince 45, 991 24 Dolné Plachtince
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.03.1970
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/564/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/564/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Eva Deličová, nar. 22. 03. 1970, trvale bytom Dolné Plachtince 45, 991 24 Veľký
Krtíš, č. k. 5OdK/564/2019 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 sa konkurz končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz
zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K091354
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Szalai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Dravce 271, 985 42 Veľké Dravce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Peter Medveď
Sídlo správcu:
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/770/2019 S1171
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/770/2019
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 31.07.2018, pod č. k.
4OdK/770/2018 ustanovený do funkcie správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Alexander Szalai, nar. 13.
12. 1970, trvale bytom Veľké Dravce 271, 985 42 Veľké Dravce (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 úpadcu Alexander Szalai, nar. 13. 12. 1970, trvale bytom
Veľké Dravce 271, 985 42 Veľké Dravce, končí.
V Banskej Bystrici, dňa 09.10.2019
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Ing. Peter Medveď
správca konkurznej podstaty

K091355
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Najmajer Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká nad Ipľom 356, 985 32 Veľká nad Ipľom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1976
Obchodné meno správcu:
MK Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Nám. Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/697/2019 S1754
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/697/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Správca MK Recovery, k.s., adresa kancelárie Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica,
zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1754, v mene
ktorého koná komplementár JUDr. Marianna Kuchtová, správca dlžníka Milan Najmajer, nar. 23. 05. 1976, trvale
bytom Veľká nad Ipľom 356, 985 32 Veľká nad Ipľom, týmto oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku
pre nezabezpečených veriteľov.
Správca zároveň oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti všeobecnej podstate, do ktorého je možné
nahliadnuť v kancelárii na adrese: Námestie Štefana Moysesa 30/2, 974 01 Banská Bystrica, každý pracovný deň
v úradných hodinách. Je potrebné si vopred dohodnúť termín nahliadnutia na tel. čísle: 0901919180, emailom:
spravca@kuchtova.sk
V Banskej Bystrici, dňa 09.10.2019
MK Recovery, k.s. Správca

K091356
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4K/7/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správca úpadcu Remeda s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom na ulici Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 586
647 podľa 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 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného
podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR boli zapísané pohľadávky veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54
Bratislava, IČO: 31 318 916, ktorého Súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok bola doručená po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové čísla pohľadávok veriteľa OTP Banka Slovensko, a.s. v Zozname Celková výška prihlásenej pohľadávky [v
pohľadávok
EUR]
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20.679,18
8.694,73

K091357
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Róbert Horváth
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.05.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/729/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/729/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca dlžníka Róbert Horváth, nar. 29.05.1983, trvale bytom
Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves; pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Róbert Horváth - BRIAND,
so sídlom podnikania Pondelok 92, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 40 587 657 (ďalej len "Dlžník") týmto v zmysle
ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii ponúka v II. kole ponukového konania na
predaj nasledovný majetok vo vlastníctve Dlžníka:
HNUTEĽNÁ VEC
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky PEUGEOT 306
Typ/variant/verzia: 7BKFXE/-/Evidenčné číslo: PT859BA
VIN: VF37BKFXE32271254
Rok výroby: 1998
Súpisová hodnota: 500 €.
II. kolo ponukového konania má nasledovné podmienky:
·
·
·
·
·
·
·
·

hnuteľný majetok bude predaný za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu;
oznámenie o ponukovom konaní bude zverejnené v Obchodnom vestníku;
lehota na predkladanie ponúk bude do 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznamu v Obchodnom
vestníku, do 15:00 hod. posledného dňa lehoty;
záujemca je povinný zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to minimálne vo výške 20% z ponúkanej kúpnej
ceny, pričom záloha musí byť pripísaná v prospech účtu Dlžníka najneskôr do 12:00 hod. dňa, v ktorom
končí lehota na predkladanie ponúk;
doklad o zaplatení zálohy musí byť súčasťou ponuky záujemcu, záujemcovi, ktorého ponuka bude
označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu kúpnej zmluvy;
v prípade odmietnutia podpisu zmluvy z dôvodu na strane záujemcu alebo v prípade nesplnenia
dohodnutých zmluvných podmienok záujemcom, uhradená záloha prepadne v prospech podstaty Dlžníka;
otvorenie obálok s ponukami sa uskutoční v kancelárii Správcu na adrese: Námestie M. Benku 10, 811 07
Bratislava;
výsledky ponukového konania Správca písomne oznámi záujemcom do 7 pracovných dní od
vyhodnotenia ponukového konania.

Podrobné podmienky ponukového konania obdrží každý potenciálny záujemca e-mailom na základe jeho
predošlej žiadosti na adrese: m.eckertova@bankruptcy.sk resp. telefonicky na tel. č.: 02/5020 2911. Vyhlasovateľ
si zároveň vyhradzuje právo odmietnuť jednu alebo všetky ponuky a ponukové konanie zrušiť.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Písomnú ponuku je potrebné doručiť (osobne alebo poštou) v zalepenej uzavretej obálke na adresu správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava s označením:
“Ponukové konanie KONKURZ 5OdK/729/2019 – neotvárať.“
Na ponuky doručené správcovi po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať.

V Banskej Bystrici, dňa 09.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091358
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libor Rafael
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zlatno 38, 985 03 Zlatno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/932/2018 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/932/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.10.2018, sp. zn. 2OdK/932/2018, zverejneným
v Obchodnom vestníku č. 197/2018 dňa 11.10.2018 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Libor Rafael, nar.
21.11.1971, trvale bytom Zlatno 38, 985 03 Zlatno – České Brezovo (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu
Dlžníka bol ustanovený: Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka
správcu: S1250 (ďalej aj len ako „Správca“).
Podľa § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu
výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom
vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná
prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako
takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca, po tom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v zmysle § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v zmysle
§ 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Vo Zvolene, dňa 09.10.2019
Ing. Ernest Mésároš, správca

K091359
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Remeda s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 586 647
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/7/2018 S1240
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Banská Bystrica
4K/7/2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, značka správcu: S1240, správca úpadcu Remeda s.r.o.
„v konkurze“, so sídlom na ulici Magurská 37, 974 11 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 586
647 podľa 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 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného
podľa ust. § 31 ods. 1 ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
IČO: 00 691 135, ktorého Prihláška pohľadávky bola doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové čísla pohľadávok veriteľa Mesto Košice v Zozname pohľadávok
110/1

Celková výška prihlásenej pohľadávky [v EUR]
1.335,62

K091360
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slavomír Vlačuha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 3/53, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.06.1986
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/1251/2018 S1636 BB
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/1251/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
LexCreditor k.s., správca dlžníka: Slavomír Vlačuha, nar. 06. 06. 1986, trvale bytom Rázusova 3/53, 965 01 Žiar
nad Hronom, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov oznamuje:
Z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje ani náklady konkurzu, konkurz na majetok dlžníka sa k o n č í.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Slavomír Vlačuha, nar. 06. 06. 1986, trvale bytom
Rázusova 3/53, 965 01 Žiar nad Hronom, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K091361
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Tučeková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sebechov 108, 962 01 Zvolenská Slatina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1949
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhova 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/600/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/600/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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

224

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

Ponuka na odpredaj majetku-1.kolo ponukového konania

JUDr. Ľubica Flíderová, so sídlom kancelárie Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, zapísaná v zozname správcov
vedenom MS SR pod číslom S 1334, ako konkurzný správca na majetok dlžníka: Mária Tučeková, nar.
30.04.1949, trvale bytom Sebechov 108, 962 01 Zvolenská Slatina, v konaní o oddĺžení formou konkurzu
vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica, sp. značka 5 OdK/ 600/2019 (ďalej len dlžník ), v zmysle §-u
167 p ZKR,

Vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty
dlžníka, na všetky položky 1-48, ako súboru majetku, teda ponukové konanie na podávanie návrhov na
uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľný majetok dlžníka, zverejnený v OV č. 160/ 2019,
dňa 20.08.2019, K 072827 :

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade Detva, katastrálnom odbore, pre obec, kat. úz. Podkriváň :

ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 680, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 646,647, spolu v 2/ 1050-tinách:

1. parcela KN 133/1, TTP vo výmere 446644 m²,
2. parcela KN 133/2, TTP vo výmere 250 m²,
3. parcela KN 133/3, TTP vo výmere 461 m2,
4. parcela KN 133/4, TTP vo výmere 931 m2,
5. parcela KN 133/5, TTP vo výmere 398 m2,
6. parcela KN 133/6, TTP vo výmere 59 m2,
7. parcela KN 133/7, TTP vo výmere 342 m2,
8. parcela KN 133/8, TTP vo výmere 264 m2,
9 .parcela KN 149/1, TTP vo výmere 28269 m2,
10.parcela KN 149/2,TTP vo výmere 321 m2,
11.parcela KN 399, TTP vo výmere 24414 m2,
12.parcela KN 400 , TTP vo výmere 7224 m2,
13.parcela KN 512, TTP vo výmere 285654 m2,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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14.parcela KN 539, orná pôda vo výmere 6510 m2,
15.parcela KN 540, TTP vo výmere 188450 m2,
16.parcela KN 542, TTP vo výmere 140032 m2,
17.parcela KN 566, TTP vo výmere 8231 m2,
18. parcela KN 568,TTP vo výmere 52619 m2,
19. parcela KN 652, TTP vo výmere 21032 m2,
20. parcela KN 673, TTP vo výmere 24230 m2,
21. parcela KN 720,TTP vo výmere 10545 m2,
22.parcela KN 732, TTP vo výmere 8122 m2,
23.parcela KN 746, TTP vo výmere 21401 m2,
24.parcela KN 746, TTP vo výmere 21401 m2,
25.parcela KN 749, TTP vo výmere 30222 m2,
26.parcela KN 765, TTP, vo výmere 2034 m2,
27. parcela KN 790, TTP vo výmere 5220 m2,
28. parcela KN 817, lesný pozemok vo výmere 75443 m2,
29.parcela KN 869, lesný pozemok vo výmere 289174 m2,
30.parcela KN 874, TTP vo výmere 21840m2,
31.parcela KN 892,lesný pozemok vo výmere 107080 m2,
32. parcela KN 897, TTP vo výmere 71336 m2,
33.parcela KN 908, TTP vo výmere 54590 m2,
32. parcela KN 923, TTP vo výmere 124456 m2,
33. parcela KN 925, lesný pozemok vo výmere 16730 m2,
34. parcela KN 948, TTP vo výmere 28776 m2,
35. parcela KN 973, TTP vo výmere 30006 m2,
36. parcela KN 1010/1,TTP vo výmere 30011 m2,
37. parcela KN 1010/23, TTP vo výmere 950m2,
38. parcela KN 1056 TTP vo výmere 1056 m2,
Súpisová hodnota položiek 1-38 je 83, 86.-EUR
ako parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2003, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 646, 647, spolu v 2/ 1050 tinách:
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39. parcela KN 464/1, TTP vo výmere 58225m²,
40. parcela KN 464/11, orná pôda vo výmere 28, m²,
41. parcela KN 464/12, TTP vo výmere 1328 m²,
42. parcela KN 464/13, TTP vo výmere 112 m²,
43. parcela KN 464/14, TTP vo výmere 98 m²,
Súpisová hodnota položiek 39-43 je 0, 01.- EUR

ako parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2133, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 7 v 1/42- ine, pod B 8 v 3/126- tinách

44. parcela KN 694, orná pôda vo výmere 13993 m²,
45. parcela KN 702, orná pôda vo výmere 26 507 m²,
Súpisová hodnota položiek 44-45 je 1, 66.- EUR

ako parcely registra“ E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2134, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 7,8, spolu v 2/42- tinách

46. parcela KN 1323, TTP vo výmere 117 663 m²,
Súpisová hodnota položky 46 je 0, 53.- EUR

ako parcely registra “E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2135, spoluvlastnícky podiel dlžníka
pod B 7,8, spolu v 2/28 . minách

47. parcela KN 699, orná pôda vo výmere 8873 m²,
Súpisová hodnota položky 47 je 0, 65.- EUR

ako parcely registra “ E“ evidované na mape určeného operátu na LV č. 2136, spoluvlastnícky podiel
dlžníka pod B 21Bv 18/ 630- tinách, pod B 22 v 1/35 - tine

48. parcela KN 703, orná pôda vo výmere 24334 m²,
Súpisová hodnota položky 48 je 0,65.- EUR
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Podmienky verejného ponukového konania

Predmetom ponukového konania je odplatný prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu,
spoluvlastníckych podielov dlžníka a to všetkých položiek súpisu všeobecnej podstaty, teda položiek 1-48, ako
súboru majetku. Všetky náklady spojené s uzavretím kúpnej zmluvy a s prevzatím predmetu prevodu znáša
úspešný záujemca.

Spôsob podávania návrhov:

Záujemca doručí správcovi ponuku na odkúpenie majetku Dlžníka v zalepenej obálke s viditeľným označením:
„Ponukové konanie – konkurz 5 OdK/ 600 / 2019, NEOTVÁRAŤ“, na adresu správcu, JUDr. Ľubice
Flíderovej, Trhova č. 1, 960 01 Zvolen, najneskôr do uplynutia lehoty na podávanie návrhov.

Lehota na podávanie návrhov: 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia o ponukovom konaní
v Obchodnom vestníku. Lehota na doručenie ponúk začína plynúť v deň nasledujúci po dni zverejnenia
ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuky musia byť doručené najneskôr v posledný deň tejto lehoty
do 15.00 hod. na adresu kancelárie správcu.

Návrh musí byť písomný a musí obsahovať:

1. meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, miesto trvalého
pobytu a adresu elektronickej pošty navrhovateľa, ak je navrhovateľom právnická osoba, alebo fyzická osoba,
ktorá je podnikateľom, návrh musí obsahovať názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania
a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu elektronickej pošty

2. vymedzenie predmetu návrhu na kúpu nehnuteľného majetku , položiek 1- 48, ako súboru nehnuteľností,
špecifikovaných v ponukovom konaní

3. navrhovanú odplatu za prevod vlastníckeho práva k predmetu prevodu

4. dátum a podpis navrhovateľa

Prílohami návrhu sú:
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1. kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo inej evidencie ustanovenej osobitným
predpisom, do ktorej je navrhovateľ zapísaný, ak je navrhovateľom právnická osoba, výpis nesmie byť starší ako
tri mesiace.
2. kópia občianskeho preukazu, ak navrhovateľom je fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom

3. súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovateľa – fyzickej osoby.

4. potvrdenie o zložení zábezpeky na účet

Zábezpeka

Záujemcovia o kúpu nehnuteľného majetku špecifikovaného v ponukovom konaní, sú povinní vopred zaplatiť
zábezpeku na kúpnu cenu a to vo výške celej ponúknutej kúpnej ceny na bankový účet správcu, IBAN: SK14
0200 0000 0000 0984 1412, vedený vo VÚB, a.s., na meno správcu. Do správy pre prijímateľa záujemca uvedie :
konkurz 5 OdK/ 600/2019, zábezpeka.
Zábezpeka musí byť pripísaná v prospech účtu najneskôr do 15.hod. dňa, v ktorom končí lehota na predkladanie
ponúk. Doklad o zaplatení uvedenej zábezpeky bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého ponuka
bude označená ako víťazná, sa uhradená zábezpeka započíta na kúpnu cenu v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.

Zábezpeku zloženú záujemcom , ktorý nebude označený za víťaza predmetného kola verejného ponukového
konania, vráti správca tomuto záujemcovi a to bezhotovostným prevodom na účet, z ktorého bude zábezpeka
podľa tohto bodu poukázaná na účet správcu.

Vyhodnotenie ponukového konania

Víťazom ponukového konania o kúpu nehnuteľného majetku sa stane záujemca, ktorý splní podmienky v zmysle
ponukového konania a ktorý súčasne predloží najvyššiu ponuku na odkúpenie majetku dlžníka.

Vyhodnotenie ponúk uskutoční správca v lehote 30 pracovných dní po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
Vyhlasovateľ upovedomuje len úspešného účastníka ponukového konania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť zverejnené podmienky ponukového konania, alebo ponukové konanie
zrušiť, alebo neprijať zjavne nevýhodnú ponuku.

V zmysle ust. §-u 167r odst. 2 ZKR má oprávnená osoba, ktorou sa rozumie Dlžníkov príbuzný v priamom rade,
jeho súrodenec, alebo manžel, právo vykúpiť so súhlasom dlžníka majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá
bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi v lehote desať dní od skončenia
ponukového konania.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V prípade, že oprávnená osoba nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty, následne správca vyzve
úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy , ktorý je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu v lehote určenej
správcom. Miestom uzavretia zmluvy je kancelária správcu. Ďalšie informácie možno získať prostredníctvom
elektronickej pošty na adrese : aklubicafliderova@gmail.com alebo telefonicky na č. t. 0903 552449, počas
úradných hodín správcu.

Vo Zvolene, dňa 09.10.2019

JUDr. Ľubica Flíderová
správca

K091362
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jányová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolibská cesta 244, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1978
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/693/2019 S1877
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/693/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku dlžníka: Jana Jányová, nar. 20.11.1978, trvale bytom Kolibská cesta
244, 968 01 Nová Baňa, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na
adrese: Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica, v úradných hodinách počas pracovných dní v čase 09:00 12:00 a 13:00 - 16:00. Termín je potrebné si dohodnúť vopred e-mailom na office.ba@sphyrna.sk.

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K091363
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jányová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kolibská cesta 244, 968 01 Nová Baňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.11.1978
Obchodné meno správcu:
SPHYRNA Insolvency, k.s.
Sídlo správcu:
Kukučínova 3379/24, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/693/2019 S1877
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Okresný súd Banská Bystrica
2OdK/693/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca majetku úpadcu: Jana Jányová, nar. 20.11.1978, trvale bytom Kolibská cesta
244, 968 01 Nová Baňa, týmto v súlade s ust. 167l ods. 5 a ust. § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“) oznamuje účastníkom
konkurzného konania – veriteľom popierajúcim pohľadávku iného veriteľa, že bankový účet, na ktorý možno
skladať kauciu pre popieranie prihlásenej pohľadávky iným veriteľom prihlásenej pohľadávky je IBAN: SK21 0900
0000 0051 4253 2419.
Podľa ust. § 32 ods. 7 ZoKR:
„Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
Podľa ust. § 32 ods. 19 ZoKR:
„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.“

SPHYRNA Insolvency, k.s., správca

K091364
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Margita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Uľanská cesta 10, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.02.1965
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/140/2019 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/140/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 12.02.2019, sp. zn. 4OdK/140/2019 zverejneným v
Obchodnom vestníku č. 36/2019 zo dňa 20.02.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Margita Bartošová,
nar. 20. 2. 1965, trvale bytom Uľanská cesta 5404/10, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie
správcu bola ustanovená Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen,
správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1856 (ďalej len
,,Správca'').
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,
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zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Margita Bartošová, nar. 20.02.1965,
Uľanská cesta 5404/10, 974 01 Banská Bystrica končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvency services, k.s., správca

K091365
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. „v reštrukturalizácii“
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kúpeľná 1/2 / 0, 976 62 Brusno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 642 314
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Revolučná 10, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1R/5/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica
z konania zasadnutia veriteľského výboru úpadcu Kúpele Brusno, a.s. v konkurze,
so sídlom Kúpeľná ½, 976 62 Brusno, IČO: 31 642 314

Označenie úpadcu: Kúpele Brusno, a.s. v konkurze
Spisová značka správcovského spisu: 1R/5/2014 S1436
Spisová značka súdneho spisu: 1R/5/2014
Dátum a čas konania: 08.10.2019, 13:00 hod
Miesto konania: zasadacia miestnosť správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

PRÍTOMNÍ

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

232

Obchodný vestník 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

Prítomní sú 3 členovia veriteľského výboru, s celkovým počtom hlasov 3 nasledovne:
1. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. – zast. Mgr. Jozef Hančák, na základe plnej moci
2. Slovenská konsolidačná, a.s. - zast. JUDr. Petronela Drinková, na základe plnej moci
3. Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave – zast. JUDr. Helena Nagyová, na základe poverenia
Prezenčná listina členov veriteľského výboru tvorí prílohu číslo 1 tejto zápisnice.
Správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s., ako zvolávajúci zasadnutie veriteľského výboru je
prítomný a zastúpený Mgr. Hajnalkou Zöld a JUDr. Ivanom Ikrényim, PhD. F.I.I., komplementármi správcu.
PREDMET ROKOVANIA ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:
1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
2. Prerokovanie aktuálnej situácie týkajúcej sa prevádzky podniku úpadcu vzhľadom na doručené
výpovede nájomných zmlúv
3. Rôzne, záver

Opis prerokovania jednotlivých bodov a znenia prijatých uznesení:

K bodu 1 - Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru
Správca ako zvolávateľ zasadnutia veriteľského výboru o 13:00 hod. otvoril zasadnutie veriteľského výboru a
privítal všetkých prítomných.
Na úvod správca skonštatoval, že zvolanie tohto zasadnutia veriteľského výboru bolo uskutočnené za účelom
prerokovania situácie, ktorá vznikla v dôsledku doručených výpovedí z nájomných zmlúv od prenajímateľa
hnuteľných vecí (zariadenia kúpeľného domu POĽANA) spoločnosti Eastern Investment Company s.r.o.
a k diskusii k otázkam týkajúcich sa prevádzkovania, resp. pokračovania v prevádzke, podniku úpadcu.
Správca oboznámil prítomných s programom zasadnutia a skonštatoval, že sú prítomní všetci 3 členovia
veriteľského výboru s počtom hlasov 3 tak, ako sú uvedení v Prezenčnej listine členov veriteľského výboru,
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice. Správca skonštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné,
keďže je na ňom prítomní všetci členovia veriteľského výboru.

K bodu 2 – Prerokovanie aktuálnej situácie týkajúcej sa prevádzky podniku úpadcu vzhľadom na
doručené výpovede z nájomných zmlúv
Správca oboznámil členov veriteľského výboru o doručených výpovediach od spoločnosti Eastern Investment
Company s.r.o. (ďalej len „EIC“) k všetkým nájomným zmluvám (t. j. vrátane nájomných zmlúv k zariadeniu
kúpeľného domu POĽANA), ktoré ohrozujú prevádzku podniku úpadcu a v konečnom dôsledku môžu viesť k jej
ukončeniu a hromadnému prepúšťaniu zamestnancov. Správca oboznámil prítomných veriteľov, že voči
prenajímateľovi EIC podal niekoľko odporovacích žalôb, ktorými sa domáha určenia neúčinnosti dodatkov týchto
nájomných zmlúv uzatvorených úpadcom a EIC v čase nariadeného dočasného opatrenia ÚS SR (ktorými sa
okrem iného zvýšilo nájomné, dohodlo predkupné právo v prospech prenajímateľa a miliónové zmluvné pokuty, a
pod.). Správca taktiež vyzval spoločnosť EIC, aby zdokladovala vlastníctvo všetkých hnuteľných vecí, ktoré
predstavujú zariadenie kúpeľného domu POĽANA, a ktoré úpadcovi údajne prenajíma. K splneniu tejto povinnosti
do dnešného dňa nedošlo. Napriek nepreukázaniu vlastníckeho práva spoločnosti EIC k hnuteľnému majetku
faktúry týkajúce sa nájmu hnuteľných vecí (zariadenia), ktoré boli doručované do prevádzky úpadcu, správca
zapisoval a stále zapisuje do evidencie pohľadávok proti podstate vedenej v tomto konkurznom konaní.
Predmetné pohľadávky však okrem iného aj z vyššie uvedených dôvodov neuznával, túto skutočnosť spoločnosti
EIC písomne oznámil a poučil o práve podať na súd žalobu o určenie pohľadávok proti podstate. V prípade, že sa
v konaní preukáže vlastnícke právo EIC, správca bezodkladne uhradí pohľadávky proti podstate.
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Správca tiež informoval prítomných veriteľov o skutočnosti, že krátko pred zasadnutím veriteľského výboru bol
správcovi zo strany EIC doručený list označený ako „Posledný návrh na riešenie situácie“ s nasledovnými
podmienkami:
1. Správca stiahne všetky žaloby, ktoré podal na OS Banská Bystrica voči EIC, ako aj voči konateľovi EIC
Ľubomírovi Paukovi, ako aj voči spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. v termíne do 18.10.2019.
2. Správca uhradí všetky pozdĺžnosti voči EIC, ako aj voči spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. v termíne
do 18.10.2019 a bude riadne dodržiavať platobnú disciplínu v zmysle platných zmlúv v znení dodatkov až
do skončenia trvania týchto zmlúv.
3. Správca napíše list, v ktorom sa ospravedlní EIC za neuvážené a neprofesionálne správanie v súvislosti
s uzatvorenými nájomnými zmluvami a postojom k spoločnosti EIC v termíne do 18.10.2019.
4. V prípade záujmu o prenájom áut je podmienkou, aby mesačné nájomné bolo uhrádzané na základe
zálohovej faktúry mesiac vopred, ktorá bude splatná najneskôr do 15. Dňa predchádzajúceho
kalendárneho mesiaca, za ktorý má byť automobil v užívaní úpadcu a cena za prenájom auta je 30,- Eur
za deň bez DPH, v cene nie je zohľadnená základná údržba auta, túto vykonáva v značkových servisoch
nájomca na vlastný účet. Automobil je prenajatý bez obmedzenia počtu najazdených km. V prípade
neuhradenia zálohovej faktúry môže prenajímateľ odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou.
5. V prípade záujmu o prenájom hnuteľných vecí, ktoré v súčasnosti užíva úpadca môže dôjsť k podpísaniu
len jednej zmluvy, ktorá pokryje plnenie v súčasnosti dvoch zmlúv a celková cena nájmu bude 30.000,Eur bez DPH za jeden mesiac (denný náklad na pacienta 5,55 Eur bez DPH). Úhrada bude vyplácaná na
základe zálohovej faktúry mesiac vopred do 15. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu,
za ktorý bude úpadca užívať predmet nájmu. V prípade neuhradenia zálohovej faktúry môže prenajímateľ
odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou. Návrh zmluvy bude predložený do 15.10.2019 so
zapracovanými podmienkami a zmluva bude uzatvorená do 21.10.2019.
6. V prípade, že správca neprejaví záujem o nájom hnuteľných vecí a neuzavrie nájom za podmienok
určených EIC, môže tieto hnuteľné veci odkúpiť v termíne do 21.10.2019 za kúpnu cenu, ktorá sa bude
rovnať štvorročnému nájomnému, ktoré je navrhované v bode 5 tohto listu, teda za kúpnu cenu
1.440.000,- Eur bez DPH. Nakoľko jedným z najväčších veriteľov je práve SZRB, ktorá záujem
o prevádzku podniku úpadcu EIC predpokladá, EIC odporúča správcovi v prípade záujmu požiadať SZRB
o poskytnutie úveru pre úpadcu.
K vyššie uvedenému podaniu spoločnosti EIC sa vyjadrila SZRB, ktorá uviedla, že spoločnosť EIC ( pôvodne
podnikajúca pod obchodným menom Kúpele Brusno Pictures s.r.o.) bola až do 25.10.2014 dcérskou
spoločnosťou úpadcu so 100% podielom úpadcu na jej základnom imaní. Na základe rozhodnutia úpadcu zo dňa
15.10.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 839/2014 NZ 38234/2014, vykonaného počas zákonnej
reštrukturalizácie úpadcu, došlo k zlúčeniu spoločnosti Kúpele Brusno Pictures s.r.o. IČO: 46 238 930 so
spoločnosťou IT WORLD COMPANY s.r.o. IČO: 47 250 313 a zániku účasti úpadcu v spoločnosti Kúpele Brusno
Pictures s.r.o., pričom jediným spoločníkom spoločnosti Kúpele Brusno Pictures s.r.o. sa stal p. Ľubomír Pauk.
Tento úkon úpadcu bol vykonaný bez akéhokoľvek právneho a ekonomického odôvodnenia a jeho dôsledkom je
presunutie výnosov z prenájmu hnuteľného majetku nevyhnutného pre prevádzku úpadcu z úpadcu (ako pôvodne
jediného spoločníka spoločnosti Kúpele Brusno Pictures s.r.o.) na p. Ľubomíra Pauka.
Žaloby podané správcom voči spoločnosti EIC ako aj p. Ľubomírovi Paukovi predstavujú podľa vedomosti SZRB
odporovacie žaloby, ktorých účelom je najmä dosiahnutie neúčinnosti dodatkov k nájomným zmluvám na hnuteľný
majetok nevyhnutný pre prevádzku úpadcu, ktorými boli počas odloženia vykonateľnosti vyhlásenia konkurzu na
majetok úpadcu, opätovne bez akéhokoľvek odôvodnenia, výrazne navýšené odplaty za používanie tohto
hnuteľného majetku zo strany úpadcu ako aj dohodnuté zmluvné pokuty rádovo v miliónoch eur v prípade
neuhrádzania zvýšeného nájmu zo strany úpadcu resp. prípade ukončenia týchto nájomných zmlúv zo strany
úpadcu . Vzhľadom na povinnosť správcu konať v konkurze na majetok úpadcu s odbornou starostlivosťou bolo
povinnosťou správcu tieto žaloby podať.
Nakoľko zo strany spoločnosti EIC nebolo doposiaľ správcovi preukázané vlastnícke právo k hnuteľnému majetku
prenajímanému Úpadcovi, považuje SZRB postup správcu ohľadom neuhrádzania pohľadávok spoločnosti EIC za
zákonný a a zodpovedajúci konaniu správcu s odbornou starostlivosťou.
Právnym dôvodom vzniku pohľadávok spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. IČO: 47 250 275, ktorých
uhradenia sa spoločnosť EIC domáha, je deklarované prenajímanie tzv. ,,Technického zhodnotenia Liečebného
domu Poľana“ úpadcovi. Toto tzv. ,,Technické zhodnotenie Liečebného domu Poľana“ predstavujú primárne
stavebné úpravy na nehnuteľnom majetku vo vlastníctve úpadcu, ktoré aj s poukazom na existujúce súdne
rozhodnutia, tvoria súčasť nehnuteľného majetku vo vlastníctve úpadcu. Tzv. ,, Technické zhodnotenie
Liečebného domu Poľana“ tak nie samostatnou vecou v právnom slova zmysle a nie je možné toto úpadcovi
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prenajať. Súčasne nemôže úpadcovi vzniknúť povinnosť voči spoločnosti WORLD SOFTWARE s.r.o. IČO:
47 250 275 za jeho užívanie uhrádzať nájomné.
Zo strany EIC požadovaná výška nájomného vo výške 30 000 EUR bez DPH mesačne je výrazne vyššia ako
suma nájomného dohodnutého v pôvodných nájomných zmluvách ktorá dosahovala sumu 3 500 EUR bez DPH
mesačne a ktorá bola následne dodatkami ktorých neúčinnosti sa správca domáha zvýšená na sumu cca 8 700
EUR bez DPH mesačne. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so spoločnosťou EIC pri stanovení mesačnej výšky
nájomného na sumu 30 000 EUR bez DPH by spôsobilo, vzhľadom na hospodárske výsledky úpadcu, vznik
pohľadávok proti podstatám ktoré by úpadca nebol spôsobilý uhrádzať a teda by bezprostredne viedlo
k ukončeniu prevádzky podniku úpadcu.
Nakoľko prítomní členovia veriteľského výboru neboli oprávnení na mieste rozhodnúť o návrhoch správcu, ktoré
vyplynuli z doručených výpovedí z nájomných zmlúv, požiadali správcu, aby sa v nadväznosti na novovzniknutú
situáciu obrátil na veriteľský výbor s konkrétnym návrhom uznesení reflektujúcim na dnes doručený návrh budúcej
spolupráce so spoločnosťou EIC, o ktorom veriteľský výbor rozhodne na najbližšom zasadnutí.
Správca zdôraznil že je jeho zákonnou povinnosťou postupovať v súlade s odbornou starostlivosťou, čo zahŕňa aj
povinnosť správcu pristúpiť za splnenia zákonných podmienok v dôsledku úkonov spoločnosti EIC k ukončeniu
prevádzky podniku úpadcu a oboznámil veriteľský výbor so všetkými následkami uzavretia prevádzky úpadcu –
najmä o vzniku pohľadávok proti podstate z titulu miezd a odstupného (resp. dávok z garančného poistenia),
potreby zabezpečenia stráženia podniku po ukončení prevádzky, hrozby poškodenia a znehodnotenia majetku,
ako aj o predpoklade zníženia hodnoty majetku úpadcu pre prípad ukončenia prevádzky jeho podniku
a následného speňažovania. Vzhľadom na uvedené správca apeloval na prítomných veriteľov, aby o ďalšom
pokračovaní prevádzky podniku alebo ukončení jeho prevádzky rozhodovali v čo najkratšej dobe tak, aby
v prípade ich rozhodnutia o ukončení prevádzky podniku úpadcu dokázali v primeranom čase uskutočniť všetky
nevyhnutné kroky a úkony s tým spojené.
Zo strany prítomných členov veriteľského výboru neboli k tomuto bodu programu vznesené žiadne pripomienky,
žiadosti alebo návrhy.

K bodu 3 – Rôzne, Záver
Správca vyzval prítomných členov veriteľského výboru na otázky alebo pripomienky, ktoré majú k priebehu
zasadnutia.
Správca následne skonštatoval, že boli vyčerpané všetky body programu zasadnutia veriteľského výboru,
poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí veriteľského výboru úpadcu a zasadnutie o 15:00 hod. ukončil.

V Bratislave, dňa 08.10.2019
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

K091366
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grlák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 644 / 48, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/910/2019 S1432
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Okresný súd Banská Bystrica
5OdK/910/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty : Mgr. Katarína Milanská, so sídlom Zvolen 960 01, Francisciho 1044/6, zn.
správcu S 1432, dlžníka Ladislav Grlák, nar. 20.12.1960, trvale bytom Nám. republiky 644/48, 049 16 Jelšava,
oznamuje týmto veriteľom, že dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, je možné nahliadať
do správcovského spisu v kancelárii správcu na adrese Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen, v pracovných dňoch
v čase od 08.00 do 14.00 hod. Nahliadnutie je potrebné vopred dohodnúť telefonicky na čísle tel.: 045/3811473,
alebo písomne na adrese správcu, prípadne prostredníctvom e-mailu na adrese: milanska@akmilanska.sk.

K091367
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Grlák Ladislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie Republiky 644 / 48, 049 16 Jelšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/910/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/910/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznámenie čísla bankového účtu
Správca konkurznej podstaty Mgr. Katarína Milanská, so sídlom Zvolen 960 01, Francisciho 1044/6, zn. správcu
S 1432, ako správca dlžníka: Ladislav Grlák, nar. 20.12.1960, trvale bytom Nám. republiky 644/48, 049 16
Jelšava, v zmysle § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len
ZKR ) oznamujem, že bankový účet, na ktorý je možné zložiť kauciu za účelom popretia pohľadávok je vedený v
ČSOB, a.s. IBAN : SK 25 7500 0000 0040 11652264.

Kauciu možno zložiť do uplynutia lehoty na popretie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá
bola uplatnená samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia, s uvedením čísla pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok, ktoré tvorí variabilný symbol. Výška kaucie na trovy konania o určenie popretej
pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve
percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000 eur, s uvedením čísla
pohľadávky zo zoznamu pohľadávok, ktoré tvorí variabilný symbol.

Vo Zvolene, dňa 3.10.2019
Mgr. Katarína Milanská

K091368
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Vlček
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mateja Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1972
Obchodné meno správcu:
T.R.I. Solutions k.s.
Sídlo správcu:
Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/805/2019 S1821
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/805/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení verejného ponukového konania – I. kolo
Obchodná spoločnosť T. R. I. Solutions k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na adrese Lazovná 20, 974 01
Banská Bystrica, IČO: 50 343 416 (ďalej len „Správca“), správca v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka Ján
Vlček, nar. 15.10.1972, trvale bytom Mateja Hrebendu 141/3, 985 05 Kokava nad Rimavicou, korešpondenčná
adresa Hviezdoslavova 45, 985 05 Kokava nad Rimavicou (ďalej len „Dlžník“) uznesením Okresného súdu
Banská Bystrica sp. zn. 4OdK/702/2019 zo dňa 16.07.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 160, časti
Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 20.08.2019, v súlade s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
vyhlasuje verejné ponukové konanie na speňaženie hnuteľnej veci podliehajúcej konkurzu na majetok
Dlžníka, a to nasledujúcej súpisovej zložky majetku:
osobné motorové vozidlo HYUNDAI LANTRA; farba: modrá metalíza; VIN: KMHJF21ZPWU672431; EČV:
PT234BB; rok výroby: 1998; zdvihový objem valcov: 1905.0 cm³; najväčší výkon motora: 50.00 kW; druh paliva:
NM, stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 206.590 km; stav opotrebovanosti: používané; súpisová hodnota
majetku: 400,- EUR (ďalej len „Vozidlo“), ktorej zapísanie do súpisu majetku konkurznej podstaty (všeobecnej
podstaty) bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 09.10.2019.
Podmienky ponukového konania:
1. Účastníkom ponukového konania (procesu smerujúceho k výberu kupujúceho Vozidla) sa stane každý subjekt,
ktorý najneskôr v lehote desiatich (10) dní odo dňa faktického zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom
vestníku:
a) doručí na adresu sídla Správcu (T. R. I. Solutions k.s., Lazovná 20, 974 01 Banská Bystrica) písomnú ponuku
na kúpu Vozidla s náležitosťami podľa bodu 4. tohto oznámenia. Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke s
označením „ponukové konanie Vlček I. kolo - Vozidlo - NEOTVÁRAŤ“; a
b) zloží zálohu vo výške celej ním ponúkanej kúpnej ceny Vozidla na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.,
pobočka zahraničnej banky; číslo účtu (IBAN): SK8683300000002801286183, s variabilným symbolom 280519
a správou pre prijímateľa „záloha PK Vozidlo“.
2. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní podľa bodu 1. tohto oznámenia je svojou
ponukou viazaný, táto je neodvolateľná, a pokiaľ bude určená za víťaznú (podľa bodu 7. tohto oznámenia),
záujemca sa zaväzuje uzavrieť so Správcom kúpnu zmluvu, ktorej predmetom bude predaj Vozidla za kúpnu cenu
uvedenú v jeho víťaznej ponuke, podľa bodov 8. a 9. tohto oznámenia.
3. Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené v bode 1. tohto oznámenia sa pri výbere úspešného
záujemcu o kúpu Vozidla (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
4. Ponuka musí obsahovať:
a) správne a úplné označenie záujemcu, a to pri (i) právnickej osobe jej názov alebo obchodné meno, adresu
sídla a identifikačné čísla, ak je pridelené, a pri (ii) fyzickej osobe jej meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu,
dátum narodenia a aj kontaktné údaje záujemcu v podobe telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty, ktorú
používa a je mu na ňu možné doručovať písomnosti v súvislosti s ponukovým konaním;
b) slovné vyjadrenie záväzného záujmu o odplatné nadobudnutie (kúpu) Vozidla spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o kúpu osobného motorového vozidla HYUNDAI LANTRA; farba:
modrá metalíza; VIN: KMHJF21ZPWU672431; EČV: PT234BB; rok výroby: 1998“);
c) ponúkanú kúpnu cenu za Vozidlo v Eur (vyjadrenú číslom i slovom);
d) číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude vyhodnotená ako
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úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 1.(b) tohto oznámenia;
e) podpis (i) záujemcu, (ii) osoby, ktorou záujemca, ktorý je právnickou osobou v zmysle právnych predpisov
koná, alebo (iii) osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa
k záväznej ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
f) spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť fyzickej
osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného dokladu
totožnosti, (ii) registráciu právnickej osoby v príslušnom registri, pokiaľ ním nie je obchodný register, nie starší
ako tri (3) mesiace, a (iii) zloženie zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu Vozidla.
5. Záujemcovia o kúpu Vozidla si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia
môžu Vozidlo obhliadnuť u Dlžníka, ktorý má Vozidlo naďalej v užívaní, požiadavku na osobnú obhliadku Vozidla,
je potrebné zaslať Správcovi s dostatočným časovým predstihom na adresu elektronickej pošty správcu
(tri.solutions.ks@gmail.com) alebo oznámiť telefonicky (+421 (0)908 977 995) spolu s uvedením aspoň dvoch
navrhovaných termínov (dňa a času) obhliadky.
6. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje (okrem splnenia podmienok účasti) najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca
má právo odmietnuť všetky ponuky.
7. Správca do piatich (5) dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk podľa bodu 1. tohto oznámenia v sídle
Správcu otvorí obálky obsahujúce záväzné ponuky záujemcov a na základe kritéria vyhodnotenia ponúk, ktorým
je výška ponúknutej kúpnej ceny, vykoná vyhodnotenie podaných ponúk a určí víťaznú ponuku (ďalej len
„Víťazná ponuka" a záujemca, ktorého ponuka bude určená za Víťaznú ponuku ďalej len „Úspešný záujemca“);
o čom správca vyhotoví zápisnicu. Ak rovnakú najvyššiu ponuku (kúpnu cenu Vozidla) ponúknu viacerí
záujemcovia, o Úspešnom záujemcovi (kupujúcom) rozhodne žreb Správcu.
8. Úspešný záujemca stráca postavenie Úspešného záujemcu, a ponukové konanie sa zrušuje, ak nastane
skutočnosť predvídaná ust. § 167r ods. 2 ZKR. V opačnom prípade Správca do pätnástich (15) dní po vykonaní
vyhodnotenia podaných ponúk vyhotoví návrh kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
a) zmluvné strany – (i) Dlžník ako predávajúci a (ii) Úspešný záujemca ako kupujúci;
b) predmet kúpy – Vozidlo;
c) esenciálne záväzky zmluvných strán – (i) záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Vozidlu na
kupujúceho, a tomu zodpovedajúci (ii) záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky;
d) iné dojednania stanovujúce, že – (i) zložená záloha kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou cenu
Vozidla, (ii) Vozidlo sa predáva v stave, v akom ho bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového konania
obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani nevzniknú ohľadne
faktického stavu Vozidla alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne práva ani nároky, najmä, avšak
nielen, práva z vád alebo zo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy odstúpiť (ďalej len „Zmluva“).
9. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (emailom
na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby sa najneskôr v lehote desať (10)
kalendárnych dní odo doručenia vyhodnotenia dostavil do kancelárie Správcu za účelom podpisu Zmluvy. Po
podpise Zmluvy odovzdá Správca Úspešnému záujemcovi (a) jeden rovnopis Zmluvy ako aj (b) rovnopis z jeho
strany podpísaného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom na odhlásenie Vozidla na príslušnom
dopravnom inšpektoráte. Vozidlo bude Úspešnému záujemcovi odovzdané Dlžníkom, bez zbytočného odkladu po
uzatvorení Zmluvy, na splnenie ktorej povinnosti Správca Dlžníka vyzve.
10. V prípade, že Úspešný záujemca nesplní svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia, Úspešný záujemca
stráca právo na uzavretie Zmluvy podľa výsledkov daného kola ponukového konania a Správca na základe
výsledkov ponukového konania buď (a) podľa kritérií obsiahnutých v bode 7. tohto oznámenia určí ďalšiu víťaznú
ponuku a primerane zopakuje postup podľa bodu 8. a 9. alebo (b) ak nebude možné postupovať podľa
predchádzajúceho písmena (a), pristúpi k realizácii ďalšieho kola ponukového konania.
11. Úspešný záujemca, ktorý porušil svoju povinnosť podľa bodu 9. tohto oznámenia je povinný zaplatiť Správcovi
Dlžníka (v prospech konkurznej podstaty) zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny uvedenej
v jeho ponuke. Správca je oprávnený zmluvnú pokutu podľa predchádzajúcej započítať so zloženou zálohou na
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kúpnu cenu a postupom podľa nasledujúceho bodu (12 tohto oznámenia) vráti zloženú zálohu zníženú o zmluvnú
pokutu.
12. Záujemcom (účastníkom ponukového konania), ktorých ponuky neboli pri vyhodnotení ponúk určené za
víťazné, Správca výsledky ponukového konania neoznamuje, a bez ďalšieho im vráti zloženú zálohu na kúpnu
cenu, a to do piatich (5) pracovných dní od dňa vyhodnotenia ponúk, bankovým prevodom na účet uvedený v
ponuke; to platí primerane aj v prípade podľa prvej vety bodu 8. tohto oznámenia.
T. R. I. Solutions k.s., správca

K091369
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Schvarzbacher Michal
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strojárenská 312 / 38, 976 43 Valaská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/784/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/784/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vec: Zápis prihlášky nezabezpečených pohľadávok do zoznamu pohľadávok , doručené po základnej
prihlasovacej lehote

veriteľ: BENCONT COLLECTION,a.s. so sídlom v Bratislave so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692

• celková prihlásená suma pohľadávky: 11 777,75 €
• por. č. pohľadávky: 03.10.2019/5/BC – 1
• doručenej do kancelárie správcu: 03.10.2019

Právny dôvod pohľadávky : zmluva

Právny dôvod pohľadávok zistený dňa 03.10.2019

K091370
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Paksiová Katarína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Štiavnické Bane 17 17, 969 81 Štiavnické Bane
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Katarína Milanská
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Francisciho 1044/6, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/394/2019 S1432
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/394/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vec: Zápis prihlášky nezabezpečených pohľadávok do zoznamu pohľadávok , doručené po základnej
prihlasovacej lehote

veriteľ: BENCONT COLLECTION,a.s. so sídlom v Bratislave so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava
IČO: 47 967 692

• celková prihlásená suma pohľadávky: 154,57 €
• por. č. pohľadávky: 08.10.2019/8/BC – 1
• doručenej do kancelárie správcu: 08.10.2019

Právny dôvod pohľadávky : zmluva

Právny dôvod pohľadávok zistený dňa 08.10.2019

K091371
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Šarköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernica 123, 967 01 Kopernica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/931/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/931/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Milena Šarköziová, narodená 04.09.1965, trvale bytom
Kopernica 123, 967 01 Kopernica, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii
správcu na adrese: Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, a to počas pracovných dní, v úradných
hodinách od 9:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.. Žiadosti o zápis do poradovníka na
nahliadnutie do správcovského spisu je možné podať telefonicky na čísle 0905 883 662, na e-mailovej adrese:
jaro.jakubco@gmail.com, ako aj písomne na adrese kancelárie správcu.
V Banskej Bystrici dňa 09.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca
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K091372
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milena Šarköziová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kopernica 123, 967 01 Kopernica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD.
Sídlo správcu:
Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/931/2019 S1680
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/931/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca dlžníka Milena Šarköziová, narodená 04.09.1965, trvale bytom
Kopernica 123, 967 01 Kopernica, týmto zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu spojenú
s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený v mBank S.A., číslo
účtu (IBAN) : SK24 8360 5207 0042 0410 9137.
Poučenie :
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania s
uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu. Výška preddavku na trovy
konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie
pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10 000
eur. (§ 32 ods. 7 písm. a), b) v spojení s § 32 ods. 19 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
V Banskej Bystrici dňa 09.10.2019
JUDr. Jaroslav Jakubčo, PhD., správca

K091373
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MG Logistic s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 9351/54, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 431 621
Obchodné meno správcu:
ADVO INSOLVENCY, k.s.
Sídlo správcu:
29. augusta 31, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2K/2/2019 S1604
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2K/2/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Podstata: oddelená podstata
Zabezpečený veriteľ: Blackside, a.s., Plynárenská 7/A, Bratislava, IČO: 48 191 515
Pohľadávka zapísaná v zozname pohľadávok pod por. č.: 24 MG/2019
Druh zabezpečenia: Záložné právo
Právny dôvod vzniku zabezpečenia:
000130B/CORP/2013 zo dňa 18.05.2015

Zmluva

o zriadení

záložného

práva

k pohľadávkam
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Zabezpečená suma: 4.405.069,30€

Por.
číslo

Subjekt

Faktúra

Splatnosť Dôvod
Deň
Podstata
zápisu
zápisu
s.r.o. 4134609 75196,80 €
§ 67 ods.1 8.10.2019 OP
písm.
a)
Blackside
ZKR

IS
WORLD
SLOVAKIA
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

Suma

46
IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 4134610 75196,80 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 4134613

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 4144510 3084,38 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 5144265 13669,88 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 5144307 11283,82 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 5144324 38530,80 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 5144325 71015,87 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 5144326 58422,00 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134040 42000,00 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134041 162917,60
€

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134042 162963,97
€

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134043 81485,75 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134044 81580,99 €

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134045 163126,90
€

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134046

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134047

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134048

IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 8134049

47
37598,40 €

48
o. 4134626
38048,40 €

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

123915,26
€
41264,08 €

63

64

165189,49
€
82608,06 €

65
ČEPRO, a.s., Dělnická 12/213, Holešovice, 170 04 Praha 1, 2014
IČO: 60193531
66
GLYDER UK, The Post House, Barracloughs Lane, Barton 30042015

25,89 €

§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67

ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
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Upon Humber, DN18 5BB, United Kingdom, IČO: Company
Number 04211243

333888,43
€

písm.
ZKR

a)

Blackside

GLYDER UK, The Post House, Barracloughs Lane, Barton 32015
Upon Humber, DN18 5BB, United Kingdom, IČO: Company
Number 04211243

06.03.2015 § 67 ods.1 8.10.2019 OP
písm.
a)
Blackside
51000,00 €
ZKR

67

68
Ivana Kubašiaková, Hámor 21, 976 66, Polomka

2012

Popov poskytnutie finančných prostriedkov

2015

69

202598,62
€
06.03.2015
30000,00 €

70
Artur Gergijev, Jokayho 42, 821 06 Bratislava

2018
34000,00 €

71
SUPERIOR PROPERTIES, Oliaji Trade Centre
Francis Rachel St, Seychely

2014

72
Ing. Tibor Gavorník, ul. 29. augusta 1432/29, 039 01 2018
Turčianske Teplice
73
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

490000,00
€

31.12.2015

159591,19
€

2134026

31.12.2014
2642,94 €

74
IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505

r.

o. 2134027
7631,36 €

75
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

2144001

30.07.2014
6576,47 €

76
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

2144002

30.07.2014
7675,92 €

77
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496

3124087
54967,20 €

78
Ján
Makový,
Diviaky
61/27, 03901 Turčianske Teplice

Červenej

armády 3144086

05.11.2014
396,36 €

79
JUDr. Karol Žirko, Advokátska kancelária, Ul. SNP 514/122
039 01 Turčianske Teplice, IČO: 510907371

3164026

08.04.2016
35,60 €

80
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 3164048

14.08.2016
8400,00 €

81
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 3164058

21.11.2016
3880,00 €

82
JAPA BB s.r.o., Priechod 282, 976 11 Priechod, IČO: 3164069
07.01.2017
36865974
62400,00 €
83
SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194012
15.04.2019
Teplice, IČO:50538659
1200,00 €
84
SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194013
15.04.2019
Teplice, IČO:50538659
1800,00 €
85
SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194014
15.05.2019
Teplice, IČO:50538659
1200,00 €
86
SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194015
15.05.2019
Teplice, IČO:50538659
1800,00 €
87

§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
ZKR

ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside
ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside

ČS-KA Mazorník, s.r.o., Somolického 1874/62, Turčianske 3194016
Teplice, IČO:
50,00 €
45905991

31.05.2019

ods.1 8.10.2019 OP
a)
Blackside

ČS-KA Mazorník, s.r.o., Somolického 1874/62, Turčianske 3194017
Teplice, IČO:
40,00 €
45905991

31.05.2019 § 67 ods.1 8.10.2019 OP
písm.
a)
Blackside
ZKR

88

89
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SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194018
08.07.2019 § 67
Teplice, IČO:50538659
1200,00 €
písm.
ZKR
SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194019
08.07.2019 § 67
Teplice, IČO:50538659
1800,00 €
písm.
ZKR
SALVAPELET s.r.o., Robotnícka 841, 039 01 Turčianske 3194020
01.07.2019 § 67
Teplice, IČO:50538659
1200,00 €
písm.
ZKR
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496
4144127
30.06.2014 § 67
38537,47 €
písm.
ZKR
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496
4144162
11.07.2014 § 67
38077,20 €
písm.
ZKR
IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 4154039
04.02.2015 § 67
46653741
740,98 €
písm.
ZKR
IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 4154040
04.02.2015 § 67
46653741
42,07 €
písm.
ZKR
IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 4154045
06.02.2015 § 67
46653741
420,58 €
písm.
ZKR
TRADE NOVA s.r.o., Nitrica 488, 972 22 Nitrica, IČO: 5144028
21.03.2014 § 67
44586639
22821,97 €
písm.
ZKR
TIR s.r.o., SNP 49, 977 01 Brezno, IČO: 00633496
5144169
22.06.2015 § 67
38527,20 €
písm.
ZKR
IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 5144328
10.12.2014 § 67
46653741
2302,87 €
písm.
ZKR
IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 5144329
10.12.2014 § 67
46653741
2336,88 €
písm.
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144337
23.12.2014 § 67
1000,00 €
písm.
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144340
24.12.2014 § 67
72639,36 €
písm.
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144341
25.12.2014 § 67
109501,06
písm.
€
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144342
26.12.2014 § 67
108785,89
písm.
€
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144343
29.12.2014 § 67
104634,70
písm.
€
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144344
30.12.2014 § 67
104633,57
písm.
€
ZKR
W s.r.o., Bernolákova 1A, 901 01 Malacky, IČO: 35706139
5144345
03.01.2015 § 67
36384,00 €
písm.
ZKR
VITEX TRADING CORP., 24 de Castro Street, Tortola, The 9144001
31.01.2015 § 67
British Virgin Islands
8004,00 €
písm.
ZKR
GLYDER UK, The Post House, Barracloughs Lane, Barton 30112014
§ 67
209618,09
Upon Humber, DN18 5BB, United Kingdom, IČO: 04211243
písm.
€
ZKR
IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
r.
o. 70004003
31.12.2014 § 67
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505
89448,58 €
písm.
ZKR
IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
r.
o. 70004004
31.12.2014 § 67
271370,32
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505
písm.
€
ZKR
IS
WORLD
SLOVAKIA
s.
r.
o. 70004005
31.12.2014 § 67
Ružová 991, 019 01 Ilava, IČO: 45640505
2271,38 €
písm.
ZKR
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Zuzana Dominová, SNP 563/168, 039 01 Turčianske Teplice 70004010
1824,00 €
114
Zuzana Dominová, SNP 563/168, 039 01 Turčianske Teplice 70004011
360,00 €
115
IS World Oil s.r.o., Ružová 991/91, 019 01 Ilava, IČO: 70004012
46653741
29250,72 €
116
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144134
11230,41 €
117
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144142
25658,77 €
118
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144145
16886,36 €
119
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144161
12746,47 €
120
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144167
12650,66 €
121
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 21441172
8570,37 €
122
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144181
24703,55 €
123
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144190
20992,46 €
124
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144192
37357,20 €
125
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144198
24686,26 €
126
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144205
18066,00 €
127
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144214
24003,60 €
128
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144223
17621,93 €
129
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2144228
17247,44 €
130
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154001
11497,15 €
131
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154002
23206,76 €
132
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154003
17244,00 €
133
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154009
16419,60 €
134
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154015
16046,27 €
135
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154022
15823,37 €
136
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154035
15820,20 €
137

30.12.2014 § 67
písm.
ZKR
15.01.2015 § 67
písm.
ZKR
31.12.2014 § 67
písm.
ZKR
§ 67
písm.
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Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 2154072
9077,76 €
138
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 3144102
37467,64 €
139
Dušan Deák, Pionierska 99/21, 98701 Poltár, IČO: 30513057 3144104
86400,00 €
140

Deň vydania: 14.10.2019
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ZKR

K091374
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Študyová Dagmar
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Marhaň 189, 086 45 Marhaň
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.10.1970
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/606/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/606/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Dagmara Študyová, nar. 12.10.1970, 086 45 Marhaň 189, (ďalej aj ako len
„Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky veriteľa Sociálna poisťovňa so
sídlom v Bratislave, so sídlom Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, ktoré boli správcovi
doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávka č. 1
Istina:

322,57 €

Celková suma:

322,57 €

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091375
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Antol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Matice Slovenskej 1939/25, 083 01 Sabinov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.03.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Tarabčák
Sídlo správcu:
Hlavná 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/346/2019 S907
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/346/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s §167p) ZKR správca ponúka v 3.kole na odkúpenie majetok úpadcu - osobné motorové vozidlo
Škoda Superb - AC Kombi, ev.č. SB175BN, r.v. 2011, objem : 1598 cm2/77kW, jazdené, počet km : 254000 km,
zapísané ako súpisová položka 1 do súpisu majetku, ktorý podlieha konkurzu, za najvyššiu ponúknutú cenu.
Vozidlo v súlade s §167b, ods. 3 ZKR užíva úpadca. Vozidlo sa odpredáva v stave "ako stojí a leží" v zmysle
§501 O.z.
Lehota na predkladanie ponúk : 10 dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom vestníku. Na ponuky
podané po lehote správca nemusí prihliadať.
So záujemcom, ktorý splní podmienky ponukového konania, bude uzatvorená kúpna zmluva, ak v lehote 10 dní
od zverejnenia výsledku ponukového konania v OV, ktorého súčasťou bude oznámenie pre oprávnené osoby
podľa §167 ods. 4 ZKR o možnosti vykúpiť majetok z konkurzu, žiadna z oprávnených osôb neuplatní právo
vykúpiť majetok z konkurzu. V prípade uplatnenia práva vykúpiť majetok, bude zaplatená záloha záujemcovi
vrátená do 5 dní od zverejnenia výsledkov v OV. V prípade, že nárok na vykúpenie majetku z konkurzu nebude
uplatnený, bude úspešnému záujemcovi zaslaný návrh kúpnej zmluvy do 5 dní od uplynutia lehoty na uplatnenie
nároku na vykúpenie majetku.
Spôsob uplatnenia ponuky:
1. Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu spolu s označením výšky ponúkanej kúpnej ceny, a to do
kancelárie správcu v lehote podľa tohto oznámenia v zalepenej obálke s označením "Konkurz-neotvárať,
č.k.5OdK/346/2019". Spolu s ponukou záujemca uvedie aj číslo bankového účtu (IBAN), na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Ak záujemca neuvedie ponúkanú cenu, na takú ponuku správca
nemusí prihliadať.
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.
Záloha na kúpnu cenu: Správca upozorňuje záujemcov, že podľa § 167p ZKR sa prihliada iba na tie ponuky, pri
ktorých bola uhradená záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet
správcu IBAN: SK12 1111 0000 0014 8074 3018, VS: 53462019. Pri úhrade zálohy na ponúknutú kúpnu cenu na
účet správcu je potrebné do poznámky pre príjemcu uviesť pri fyzickej osobe meno a priezvisko záujemcu, pri
právnickej osobe obchodné meno (názov) záujemcu.
Kritériá ponukového konania: Rozhodujúcim a jediným kritériom je vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak
viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Po výbere úspešného záujemcu vyzve
správca na uzatvorenie zmluvy. V prípade, že zmluvu odmietne podpísať, zaplatená záloha prepadá v prospech
podstaty ako zmluvná pokuta.
Poučenie: Ak sa majetok nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestáva podliehať konkurzu. Ak o
neho 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

K091376
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Demeter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 163, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.09.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/520/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/520/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE - II. kolo
Správca v danom konkurze podľa ust. §§ 167q a 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len “ ZKR” ) vyhlasuje 2. kolo
verejného ponukového konania na predaj majetku dlžníka zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 179/2019 vydanom 17.09.2019, ako hnuteľná vec:
Osobné motorové vozidlo značka: CITROEN, obchodný názov: XSARA PICASOO 2,0 HDI
Typ /variant/ verzia: CHRHYB/J.
E VIN: WF7chrhyb39268851, Zdvihový objem valcov: 1997 cm3,
Druh karosérie: AC COMBI, Farba: ZELENÁ METALÍZA,
Druh paliva: NM, rok výroby: 2002, Evidečné číslo: SK863BG

Súpisová hodnota: 1 500,00 EUR
za nasledujúcich podmienok:
1. Najnižším podaním je 50 % súpisovej hodnoty, t.j. 750,- EUR.
Úspešným účastníkom sa stane záujemca o kúpu, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu
2. Termín a spôsob obhliadky si záujemcovia o kúpu dohodnú so správcom - na t.č.: 0903 021980.
3. Ponuka záujemcu musí byť doručená v písomnej forme (osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu:
Jarková 89, 080 01 Prešov v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom ponukovom
konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom táto končí 10. kalendárnym dňom o 15.00 hod. V prípade, že koniec
lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší precovný deň o
15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v tejto lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to ani v
prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty.
4. Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením 100 % ponúknutej kúpnej ceny záujemcom, ktorá
musí byť pripísaná na bankový účet správcu: čís. 4016877876/7500 IBAN: SK45 7500 0000 0040 1687 7876,
vedený v ČSOB, a.s., s uvedením V symbolu: 25202019 a správy pre prijímateľa: "ponuknutá kúpna cena vozidla
zn."Citroen" a to najneskôr do skončenia lehoty na predkladanie ponúk. Úspešnému záujemcovi sa táto suma
započíta na úhradu kúpnej ceny. Neúspešnému záujemcovi táto bude vrátená.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:
·
·

v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a
fotokópiu občianskeho preukázu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo a originál alebo úradne osvedčenú kópiu aktuálneho výpisu z Obchodného registra
alebo Živnostenského registra, príp. iného registra, osvedčujúceho postavenie záujemcu, nie starší ako
15 dní v čase doručenia ponuky.

b)

návrh cenovej ponuky na odkup motorového vozidla a doklad o úhrade ponuknutej kúpnej ceny.

c)

označenie predmetu kúpy

6. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená ním
uhradená kúpna cena.
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7. písomné vyhlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich.
8. Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu.v zalepenej obálke s výrazným označením:
“Ponukové konanie - konkurz č. 2OdK/520/2019" do 10 dní /do 15 00 hod./ od zverejnenia tohto oznamu v
Obchodnom vestníku. Na neskôr predložené ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka
správcovi je záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
9. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou ponuknutou kúpnou cenou. V prípade stretu
ponúk podaním rovnakých najvyšších ponúk dvoch alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať ponuka, ktorá
bola správcovi doručená ako prvá a v prípade totožnosti doručenia, žreb správcu. Právo úspešného záujemcu na
odkúpenie predmetu ponukového konania je podmienené tým, že právo vykúpiť majetok z podstaty za najvyššiu
ponuknutú kúpnu cenu nevyužije oprávnená osoba v zmysle § 167r ods. 2 ZKR.
10. Správca má právo odmietnuť predložené ponuky bez uvedenia dôvodu.
11. Ponúkové konanie správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na ich predloženie. Výsledok
správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk. Neúspešným záujemcom
nebude výsledok ponúkového konania oznámený - správca im vráti zložené finančné prostriedky ponúknutej
kúpnej ceny do 15 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia ponúkového konania.
12. Úspešný záujemca je povinný uzatvoriť so správcom Kúpnu zmluvu do 10 kalendárnych dní odo dňa
obdržania oznámenia správcu o výsledku ponúkového konania. Nepodpísanie Kúpnej zmluvy v stanovenej lehote
alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového konania, má za
následok neuzavretie Kúpnej zmluvy a teda zmarenie verejného ponukového konania a nárok správcu na
zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške ním uhradenej kúpnej ceny, ktorú Správca je oprávnený na
túto pokutu započítať.
13. Zmenu vlastníka a držiteľa motorového vozidla na príslušnom orgáne PZ zabezepečí na základe uzavretej
písomnej kúpnej zmluvy kupujúci po protokolárnom prevzatí motového vozidla.

JUDr. Oľga Michalíková, správca

K091377
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Noga Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajná Bystrá 49, 090 05 Krajná Bystrá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1967
Obchodné meno správcu:
Konkurz & reštrukturalizácia, k. s.
Sídlo správcu:
Rázusova 125, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/31/2018 S1865
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/31/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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: Ing. Jozef Noga, nar.07.03.1967,
Krajná Bystrá 46, 090 05 Krajná Bystrá, vyhlásený uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 31.01.2018
v konaní sp.zn. 2OdK/31/2018, uverejneným v Obchodnom vestníku dňa 06.02.2018, pod č. OV26/2018 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
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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.

K091378
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Švirloch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tolstého 2912/6, 058 01 Poprad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/482/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/482/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
JUDr. Miroslav Ondrušek správca majetku dlžníka: Jozef Švirloch, nar. 31.03.1981, trvale bytom Tolstého 2912/6,
058 01 Poprad, sp. zn.: 5OdK/482/2019 oznamuje, že po základnej 45 dňovej prihlasovacej lehote od vyhlásenia
konkurzu mu bola doručená dňa 09.10.2019 prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa: Lukáš Kočnár –
PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava, IČO: 34 792 937:
·
·
·
·

Poradové číslo prihlášky pohľadávky 1
Celková suma prihlásených pohľadávok: 3.398,20 eur
Poradie – iná pohľadávka
Právny dôvod – Rozsudok Krajského súdu Prešov, sp. zn.: 4Cob/57/2013-150 zo dňa 22.04.2014.

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 09.10.2019

K091379
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriel Hirjak
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Chlmec 140, 067 41 Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/440/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/440/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 5OdK/440/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Gabriel Hirjak, nar. 15.10.1983, trvale bytom 067 41 Chlmec 140, podľa ust. § 167v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle
§ 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 09.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K091380
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Repaš Radovan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vyšná Olšava 13, 090 32 Vyšná Olšava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Šatník
Sídlo správcu:
Mierová 64/2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/474/2019 S759
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/474/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Vo veci vyhlásenia konkurzu na majetok navrhovateľa – Radovan Repaš, nar. 18.05.1983, Vyšná Olšava 13,
090 32 Vyšná Olšava - pod č. k. 2OdK/474/2019 týmto v zmysle ust. § 167 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení (ďalej len „ZKR“) oznamujem, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Radovan Repaš, nar.
18.05.1983, Vyšná Olšava 13, 090 32 Vyšná Olšava, končí. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že
konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167 ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
V Humennom, dňa 09.10.2019
JUDr. Vladimír Šatník, správca
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K091381
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Hangurbadžo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/513/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/513/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Prešov sp. zn. 2OdK/513/2019, JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
navrhovateľa – dlžníka: Stanislav Hangurbadžo, nar. 04.09.1975, Generála Štefánika 542/19, 065 03 Podolínec,
podnikajúci pod obchodným menom Stanislav Hangurbadžo, IČO: 41143949, s miestom podnikania Gen.
Štefánika 542/19, 06503 Podolínec, podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz zrušuje, pričom v zmysle § 167v ods. 4
ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov.

Vo Vranove n.T., dňa 09.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

K091382
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 217 / 149, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.07.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/578/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/578/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Čonka, nar. 14.07.1988, trvale bytom
SNP 217/149, 059 16 Hranovnica, nar. 28.01.1967, trvale bytom Bartošovce 39, 086 42 Hertník (ďalej len
„dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
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Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K091383
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peštová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrbov 268, 059 72 Vrbov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.06.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/599/2019 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/599/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Mária Peštová, nar. 17.06.1976, trvale bytom
059 72 Vrbov 268 (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) o z n
a m u j e , že
do súpisu majetku konkurznej podstaty nebol zapísaný žiaden majetok.
Správca nezistil žiaden majetok, ktorý by podľa ustanovenia § 167h ods. 1 ZKR podliehal konkurzu.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca

K091384
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eštok Ferdinand
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Okulka 7 / 1, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/313/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/313/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ferdinand Eštok, nar. 13.12.1967, trvale
bytom Okulka 7/1, 093 01 Vranov nad Topľou, v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZKR“) o z n a m u j e , že
konkurz sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Podľa § 167v ods. 4 ZKR zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky
podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým
nie je dotknutá.
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
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K091385
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kuraš Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 1436 / 3, 066 01 Humenné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.02.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Vladimír Ledecký
Sídlo správcu:
Tatranské námestie 3, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/690/2018 S1733
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/690/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca konkurznej podstaty dlžníka Ján Kuraš, nar. 12.02.1986, trvale bytom
Komenského 1436/3, 066 01 Humenné (ďalej len „dlžník“), v súlade s ustanovením § 167p ods. 1 zákona č.
7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZKR“) v y h l a s u j e
3. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku oddelenej konkurznej podstaty zabezpečeného veriteľa dlžníka
VÚB Leasing, a.s., pod por. č. 1, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 165/2019, deň vydania
27.08.2019, číslo zverejnenia K075563.
Správca môže speňažiť majetok za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia do 11:00 hod. dňa 29. októbra 2019 osobne alebo poštou
v zalepenej obálke s označením „PONUKA – 2OdK/690/2018“ do kancelárie správcu:

JUDr. Ing. Vladimír Ledecký, správca
Tatranské námestie 3
058 01 Poprad

2. Písomná ponuka musí obsahovať:
a. Identifikácia záujemcu; u fyzickej osoby meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko; u
právnickej osoby obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v mene
právnickej osoby.
b. Vyhlásenie záujemcu, že má záujem o ponúkaný majetok ako je uvedený v ponukovom konaní a že
akceptuje podmienky ponukového konania.
c. Výška ponúknutej kúpnej ceny v EUR.
d. Kópia dokladu preukazujúceho úhradu zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu.
e. Číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý bude vrátená zaplatená záloha za ponúknutú kúpnu cenu
v prípade, ak bude záujemca neúspešný.
f. Telefonický alebo e-mailový kontakt.
g. Dátum a podpis záujemcu fyzickej osoby; v prípade právnických osôb podpis osoby/osôb štatutárneho
orgánu právnickej osoby v zmysle konania v mene spoločnosti.

3. Záujemca je podľa § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
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správcu:

IBAN: SK71 8330 0000 0027 0125 0159
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX
Variabilný symbol: dátum narodenia ak je záujemcom fyzická osoba; IČO ak je záujemcom právnická osoba
Špecifický symbol: 26902018
Poznámka pre príjemcu: záloha 2OdK/690/2018
Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú pripísaním na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na
podávanie ponúk.

4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky,
správca nebude prihliadať. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu
v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu.

5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Náklady na prevzatie hnuteľnej veci znáša kupujúci. Náklady spojené s prepisom
vlastníckeho práva znáša úspešný záujemca v plnom rozsahu.

6. Ak uchádzač s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou neuzatvorí kúpnu zmluvu v lehote určenej správcom,
zaplatená záloha prepadne v prospech konkurznej podstaty ako zmluvná pokuta.
Správca vyhodnotí kolo ponukové konania v deň nasledujúci po dni, v ktorom uplynula lehota na predkladanie
ponúk. Dňom vyhodnotenia sa bude považovať kolo ponukového konania za skončené.
Správca po vyhodnotení ponukového konania vráti neúspešným záujemcom zálohy na ponúknutú kúpnu cenu
v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Podľa § 167p ods. 2 ZKR ak sa hnuteľné veci podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť v tomto kole, prestávajú
podliehať konkurzu. Ak o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho
prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho
ponukového konania najvyššiu ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady.
Správca si vyhradzuje právo zrušiť kolo ponukového konania.

K091386
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miler Slavomír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/588/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/588/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA
Vyhlasovateľ JUDr. Marek Morochovič, so sídlom Nám. slobody 25, 066 01 Humenné, správca konkurznej
podstaty dlžníka Slavomír Miler, nar. 13.12.1977, trvale bytom Gerlachovská 222/101, 060 01 Malý Slavkov,
vyhlasuje v zmysle § 167p ZKR, 1. kolo verejného ponukového konania na predaj:
Typ súpis.
majetku
Popis veci
1

zložky hnuteľná vec
osobné motorové vozidlo Škoda FABIA, 44 kW, benzín, ečv: KK029CD, vin: TMBPH16Y113125664, strieborná
metalíza, r. výroby 2000, stav odometra cca 236 000 km, tech. stav: pojazdné, opotrebovanie primerané veku, menšie
poškodenia karosérie
19 rokov
1/1 v BSM

Vek
Spoluvlastnícky
podiel
Súpisová hodnota 1 000,00 EUR
majetku

Predaj vyššie uvedeného majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku, ktorá nesmie byť nižšia ako je jej súpisová
hodnota. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vyhlasovateľ je oprávnený
odmietnuť všetky predložené návrhy.
Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať u správcu e-mailom na adrese:
morochovic@chello.sk.
Podmienky ponukového konania:
Termín a miesto na predkladanie ponúk: Záujemca musí doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným
označením „PONUKOVÉ KONANIE Miler - NEOTVÁRAŤ“.
Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do 10 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
Ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie správcu. Ponuka, ktorá nebude doručená do
skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď bola odoslaná pred uplynutím lehoty.
Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len
jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani
vziať späť. Ponuka musí byť písomná v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v
podmienkach ponukového konania.
1. Náležitosti ponuky: vymedzenie predmetu kúpy, ponúkaná kúpna cena v eurách, doklad preukazujúci
totožnosť záujemcu, meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu a adresu elektronickej pošty
záujemcu; ak je záujemcom právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, ponuka musí obsahovať
názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené a adresu
elektronickej pošty záujemcu. Prílohou písomného návrhu na odkúpenie predmetu predaja musí byť aj doklad o
zaplatení celej ponúknutej kúpnej ceny v plnom rozsahu v prospech účtu č. účtu: SK41 1100 0000 0026 1184
4367, najneskôr ku dňu skončenia lehoty na predkladanie ponúk.
2. Vyhodnotenie predložených ponúk: Otvorenie predložených obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk
správca zrealizuje v lehote 10 dní od skončenia lehoty na predkladanie ponúk a rozhodne o víťaznej ponuke.
O vyhodnotení predložených ponúk správca spíše zápisnicu.
3. Právo na výkup oprávnenej osoby: Oprávnená osoba ma podľa § 167r ods. 4 ZKR so súhlasom dlžníka má
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom, ak takúto cenu uhradí
správcovi do desať dní od skončenia ponukového konania. Záujem o vykúpenie majetku je oprávnená osoba
predložiť písomne najneskôr do desať dní od skončenia ponukového konania.
4. Spôsob oznámenia prijatia víťaznej ponuky: úspešnému záujemcovi bude prijatie jeho víťaznej ponuky
oznámené bezodkladne po vyhodnotení verejného ponukového konania prostredníctvom elektronickej pošty
alebo písomne formou poštového podniku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 198/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

5. Správca bezodkladne po vyhodnotení ponukového konania vyzve úspešného záujemcu, aby tento do 7
pracovných dní podpísal kúpnu zmluvu. Pravidlá kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
Predmet kúpy bude úspešnému záujemcovi prenechaný tak ako stojí a leží. Úspešný záujemca bude povinný
predmet kúpy prevziať v lehote nie dlhšej ako päť pracovných dní po podpise kúpnej zmluvy. Náklady spojené
s uzavretím kúpnej zmluvy, zaplatením kúpnej ceny, prevodom práv znáša úspešný záujemca. Nebezpečenstvo
náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy má prejsť na úspešného záujemcu súčasne s
nadobudnutím vlastníctva.
6. Vyhlasovateľ upovedomí neúspešných záujemcov ponukového konania, že ich ponuky sa odmietli a to
výlučne len prostredníctvom elektronickej pošty v lehote pätnásť kalendárnych dní po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk. Neúspešným záujemcom bude vrátená zaplatená kúpna cena v lehote pätnásť dní po uplynutí
lehoty na podávanie ponúk.
7. Iné skutočnosti: Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania, len keď jej obsah zodpovedá zverejneným
podmienkam ponukového konania. Ponuku nemožno odvolať po jej doručení. V prípade, ak úspešný záujemca
napriek predchádzajúcej výzve neuzavrie kúpnu zmluvu včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto
záujemcovi nárok na úhradu sankcie vo výške zaplatenej kúpnej ceny, ktorú je správca oprávnený započítať na
zloženú sumu vo výške zaplatenej kúpnej ceny, pričom túto právnu skutočnosť berie na vedomie každý záujemca
tým, že predloží do ponukového konania svoju záväznú ponuku.

K091387
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – II. kolo
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku Úpadcu
spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených (predmet
speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo
zložky

súpisovej Rok
výroby

291

neznámy

292

neznámy

293

neznámy

Súpisová zložka - popis Počet
Skrinka
dvojdverová
stredná
63
Skrinka
dvojdverová
veľká
21
Výkresový trezor kovový
A1
20

Deň
majetku

zápisu Súpisová hodnota ks Súpisová hodnota spolu
/EUR/
/EUR/

16.10.2018

5

315

16.10.2018

7

147

16.10.2018

20

400
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294
295
296

neznámy
neznámy
neznámy

297

neznámy

298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

331

neznámy

332
333
334
335
336
337
338
339
340

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

341
342
343

neznámy
neznámy
neznámy

344
345

neznámy
neznámy

346
SPOLU

neznámy

Konkurzy a reštrukturalizácie

Vešiaková stena
1
Kovový vešiak
15
Kovová skriňa 2-dver.
192
Nadstavec kovový 2dver.
48
Skrinka
dvojdverová
nízka
24
Dvojdverový šatník
8
Jednodverový šatník
2
Policová skrinka nízka
21
Dvojdverový podstavec 50
Stôl dvojstranný
89
Manipulačný stôl
56
Jednostranný stôl
22
Rohový stôl
5
Policová skrinka 1-diel
7
Stoličky
266
Kreslo kancelárske
27
Jednodiel dverový
2
Kreslo čalúnené
23
Barová skrinka
2
Konferenčný stolík
9
Nástenka
1
Skrinka policová veľká
20
Zásuvková skrinka
33
Skrinka policová stredná 32
Podstavec zásuvkový
16
Kovový šatník 2-dielny
101
Šatník 1-dielny
6
Nadstavec na šatník
3
Pracovný stôl
11
Sedacia súprava
1
Nábytková stena
3
Policová zostava drevená 1
Kuchynská linka
1
Kreslo kožené
2
Kovový regál
216
Lavica
22
Kovová skrinka
106
Kovový pracovný stôl 1str.
16
Kovový pracovný stôl 2str.
6
Registračka
7
Skrinka zásuvková veľká 2
Kovová skriňa 1-dver.
10
Manipulačný kovový stôl 18
Registračka drevo
9
Zám. kovový stôl
35
Manipulačný vozík
9
Kovová skrinka 2-dver. 2
Kovová
skrinka
na
náradie
25
Kovový trezor
2
Registračka kovová
8
Plastová
nádoba
na
prádlo
2
Trojdverový šatník
1
Výkresový trezor kovový
A0
7
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16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

5
1
10

5
15
1920

16.10.2018

5

240

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

5
7
10
5
5
10
30
10
30
10
4
5
5
5
10
20
10
15
5
5
5
15
10
5
20
100
30
10
20
20
8
10
10

120
56
20
105
250
890
1680
220
150
70
1064
135
10
115
20
180
10
300
165
160
80
1515
60
15
220
100
90
10
20
40
1728
220
1060

16.10.2018

20

320

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

30
10
10
20
30
10
20
30
10

180
70
20
200
540
90
700
270
20

16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

10
50
10

250
100
80

16.10.2018
16.10.2018

5
10

10
10

16.10.2018

20

140
16920
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Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Všetky vyššie uvedené majetkové položky, ktoré sú zapísané do súpisu konkurznej podstaty pod
č. 291 – 346 sa speňažujú ako celok – súbor majetku č. 15. V prípade záujmu o niektoré položky,
ktoré sa speňažujú v rámci vyššie uvedeného súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu
za celý súbor majetku, nie len za jeho časti, nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný.
Úspešný záujemca – víťaz ponukového konania, však nie je povinný vypratať všetky vyššie uvedené
položky, tie o ktoré nebude mať záujem, preberať nemusí.
2. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
3. Súbor majetku sa predáva v stave v akom sa nachádza, t. j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich
častí.
4. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 65 % z určenej súpisovej
hodnoty t. j. 10.998,- Eur bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude
prihliadať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely
konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 10 % zo súpisovej
hodnoty, t. j. 1.099,80- Eur, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo „15“. Záujemca je povinný pri
zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi
obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka
hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet vedený pre účely konkurzného konania najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na tento účet, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť
doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada vrátenie finančnej zábezpeky v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné
prostriedky budú záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
5. Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez
DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
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ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
V prípade záujmu o osobnú obhliadku prosíme kontaktovať mailom správcu za účelom jej
dohodnutia. Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za súbor majetku.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet
veriteľského výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to
nemení jej obsah.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K091388
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – II. kolo
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj software a hnuteľného
majetku Úpadcu spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu software a hnuteľných vecí
ďalej uvedených (predmet speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo súpisovej zložky Rok výroby
1
neznámy
2
neznámy
3
neznámy
4
neznámy
5
neznámy
6
neznámy
7
neznámy
8
neznámy
9
neznámy
10
neznámy
11
neznámy
12
neznámy
13
neznámy
14
neznámy
15
neznámy
16
neznámy
17
neznámy
18
19
20
21
22

neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy

23
24
25

neznámy
neznámy
neznámy

Súpisová zložka - popis
Deň zápisu majetku Súpisová hodnota /EUR/
HR - Platy a mzdy, VČ: EČ: A00020
16.10.2018
1
Podsystém Práce a mzdy, VČ: EČ: A00004
16.10.2018
1
Podsystém UCS, Financovanie, VČ: EČ: A00005
16.10.2018
1
Poč.program Pokladňa, VČ: EČ: A00006
16.10.2018
1
Informačný systém CI, VČ: EČ: A00033
16.10.2018
1
Náraďovňa RMTZ, VČ: EČ: A00021
16.10.2018
1
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00008
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 angl., VČ: EČ: A00012
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00009
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00011
16.10.2018
10
AUTOCAD LT 2.0 česká, VČ: EČ: A00010
16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00016 (IMA502456) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00017 (IMA502455) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00018 (DIM50224)
16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00019 (IMA502452) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS-konšt., VČ: EČ: A00023 (IMA502454) 16.10.2018
10
EPLAN electric., VČ: EČ: A00022 (IMA502457)
16.10.2018
10
SOLIDWORKS
Premium,
VČ:
EČ:
A00024
(IMA502453)
16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00026 (DIM50316) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00027 (DIM50318) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00029 (DIM50317) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS Premium, VČ: EČ: A00030 (DIM50320) 16.10.2018
10
SOLIDWORKS
Premium,
VČ:
EČ:
A00031
(IMA502459)
16.10.2018
10
ROBGUIDE ACT.CODE V8, VČ: EČ: A00032
16.10.2018
10
AutoVue 3D Professio, VČ: EČ: A00025 (DIM50209)
16.10.2018
10
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28
33
36
37
38
39
40
41
42
43
87
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
186
187
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231

neznámy
neznámy
neznámy
2007
neznámy
neznámy
neznámy
2009
2017
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
2008
neznámy
neznámy
2016
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
1993
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
1975
2017
2017
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
1995
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
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Kopírovací stroj PANASONIC FP7813, VČ: EDP27J00012 EČ: 502445
Počítač 286, MS DOS, VČ:1TCG16B024659 EČ:502441
Počítač 286, MS DOS, VČ: EČ:502392
Ekonomický server HP WINDOWS SERVERSB5, VČ: EČ: 502446
Počítačová sieť, VČ: EČ: 502138
Dochádzkové hodiny PICOLLO RFID, VČ: EČ: 502442
Telefónna ústredňa PANASONIC D1232, VČ: EČ: 502443
Kamerový systém, VČ: EČ: 501424
Server Dell DELL WINDOWS SERVER 2016, VČ: F11LWL2 EČ: 502465
Notebook, VČ: EČ: 502449
Program.jednotka počítač 286, VČ: EČ: 501395
Notebook, VČ: EČ: 502450
Notebook AMILO Xi1526, VČ: YSLV039618, EČ: 502451
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502452
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502453
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502455
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502456
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502457
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502458
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502459
Multifunkčné zariadenie HP LASERJET M5025P, VČ: CNCXB27410 EČ: 502460
,VČ: 6ES7713-1BB10 EČ: 502461
Poč.stanica PDM SOLIDWORKS, VČ: EČ: 502462
Tlačiareň CANON IMAGE PROGRAF iPF785, VČ: BATT 3439 EČ: 502464
Počítač MB Intel Lem, VČ: EČ: 502454
Skartovací stroj, VČ: EČ: 500424
Skartovací stroj, VČ: EČ: 500425
DIAPROJEKTOR NORIS, VČ: EČ: 500761
Osciloskop BM556 VČ: 404109 EČ: 501283
Osciloskop SC 504, VČ: EČ: 501388
Logický analyzátor BM578, VČ: 320143 EČ: 501413
Univer. Čítač BM640, VČ: 512742 EČ: 501437
Videokamera PANASONIC, VČ: EČ: 502127
Pamäťový osciloskop PM3305/401, VČ:301 993 EČ: 502158
Automatický merač RLCG BM591, VČ: 910572 EČ: 502171
Multimeter PM2718, VČ: DY000862 EČ: 502234
Čítač BM641, VČ: 911680 EČ: 502309
CANON multifunkčné zariadenie I-Sensys MF8540 Cdn, VČ: EČ: 502391
R-NORMAL RN/E, VČ: EČ: 162500
Lemovačka ZM2/700, VČ: 2411393/69 EČ: 400494
Notebook DELL Latitude 5480 -CTO1
Notebook DELL Vostro 3568 i3-6100U
Notebook Esprimo Mobile
Notebook Lenovo
Notebook Lenovo Thinkpad
Notebook Compaq
Notebook Compaq
Notebook Compaq
Notebook Compaq
Počítač Dx2250 + monitor
Počítač 386 DX
Počítač Amber A3200
Počítač Compaq
Počítač Compaq
Počítač Compaq
Počítač Compaq
Počítač DX 2250 + monitor 19"
Počítač DX2250
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16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
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2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2003
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2005
2006
2009
2007
2013
2013
2013
2013
2017
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
2015
2016
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
neznámy
2015
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Počítač DX2250
Počítač DX2250 + monitor 19"
Počítač DX2250 + monitor 19"
Počítač HP Compaq
Počítač HP Compaq dx2250
Počítač HP Compaq dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP dx2250
Počítač HP DX2450
Počítač HPdx2250
Počítač Intel Cel 1.7GB
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205
Počítač LENOVO J205 + monitor
Počítač LENOVO J205 +monitor
Počítač PC VEGA
Počítač PIII 550
Počítač Sempron
Počítač. zostava
Počítač HP Compaq
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Počítačová zostava
Tlačiareň Canon Image Runner 253Oi
Tlačiareň HP LJ 5P
Tlačiareň HP DeskJET 1220C
Tlačiareň LJ 1020
Tlačiareň CANON LBP2900
Tlačiareň Canon LBP2900
Tlačiareň Canon LBP2900
Tlačiareň LJ 1020
Tlačiareň LJ 1018
Tlačiareň Canon LBP 2900
Tlačiareň Samsung ML2571N
Tlačiareň SAMSUNG ML2160
Tlačiareň CANON LBP 6030
Tlačiareň PROMARK-T1000
Tlačiareň HP DeskJet F4180
Tlačiareň HP DeskJet F4180
Ihličková tlačiareň A3 FX1170
Nokia E52-1
Nokia N95 8GB - 2 ks
Telefón Samsung Xcover271 - 3 ks
Telefón HTC Desire 300 - 3 ks
Telefón Xperia M2 - 2 ks
monitor AOC i2757FM 27
Software + Hardware

Deň vydania: 14.10.2019
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
02.08.2019

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
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1. Všetky vyššie uvedené majetkové položky, ktoré sú zapísané do súpisu konkurznej podstaty pod č. 1 –
25, 28, 33, 36 – 43, 87, 107 – 120, 172 – 184, 186, 187, 214 – 259, 261 – 287, 442 sa speňažujú ako
celok – súbor majetku č. 13. V prípade záujmu o niektoré položky, ktoré sa speňažujú v rámci vyššie
uvedeného súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu za celý súbor majetku, nie len za
jeho časti, nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný. Upozorňujeme, že prevod software
– SolidWorks na nového majiteľa, bude spojený s dodatočnými nákladmi, nakoľko podľa vyjadrení
distribútora tohto softwaru, sa pre jeho presun z Úpadcu na ďalšiu osobu, vyžaduje jeho
aktualizácia na aktuálnu verziu, s čím sú spojené nie zanedbateľné výdavky, nakoľko vyššie
uvedené verzie sú roky 2013 resp. 2014.
2. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
3. Súbor majetku sa predáva v stave v akom sa nachádza, t. j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich
častí.
4. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 75 % z určenej súpisovej
hodnoty t. j. 4.300,50- Eur bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude
prihliadať a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely
konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 20 % zo súpisovej
hodnoty, t. j. 860,10- Eur, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo „13“. Záujemca je povinný pri
zložení zábezpeky uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi
obchodné meno a pri fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka
hnuteľné veci“. Zábezpeka musí byť pripísaná na účet vedený pre účely konkurzného konania najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude
pripísaná na tento účet, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť
doručený spolu s cenovou ponukou. Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada vrátenie finančnej zábezpeky v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné
prostriedky budú záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
5. Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez
DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
V prípade záujmu o osobnú obhliadku prosíme kontaktovať mailom správcu za účelom jej
dohodnutia. Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za súbor majetku.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet
veriteľského výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to
nemení jej obsah.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie
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K091389
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: VUKOV EXTRA, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Volgogradská 13/A / 0, 080 01 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 458 872
Obchodné meno správcu:
PILÁT Insolvency Services, k.s.
Sídlo správcu:
Remeniny 112, 094 31 Remeniny
Spisová značka správcovského spisu: 5K/16/2018 S1880
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/16/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – II. kolo
PILÁT Insolvency Services, k. s., so sídlom kancelárie: Remeniny 112, 094 31 Remeniny, zn. S 1880 - správca
konkurznej podstaty úpadcu (ďalej len „Správca“): VUKOV EXTRA, a.s. v konkurze, sídlom Volgogradská 13/A,
080 01 Prešov, IČO: 36 458 872 (ďalej len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde
Prešov pod sp. zn. 5K/16/2018 oznamuje zahájenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku Úpadcu
spadajúceho do všeobecnej konkurznej podstaty, a to v rozsahu hnuteľných vecí ďalej uvedených (predmet
speňaženia).
Ku dňu zahájenia tohto verejného ponukového konania neuplatnila žiadna tretia osoba právo voči uvedenému
majetku. Majetok je vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1 ako nesporný.
Toto verejné ponukové konanie je vyhlásené v zmysle záväzného pokynu príslušného orgánu, teda veriteľského
výboru zo dňa 10.09.2019
Predmet speňaženia:
Číslo súpisovej zložky Rok výroby
193
neznámy
194
neznámy
195
neznámy
196
neznámy
197
neznámy
198
neznámy
199
neznámy
200
neznámy
201
neznámy
202
neznámy
203
neznámy
204
neznámy
205
neznámy
206
neznámy
207
neznámy
208
neznámy
209
neznámy
210
neznámy
211
neznámy
212
neznámy
SPOLU

Súpisová zložka - popis
Brúska uhlová elektrická do 125mm - 12 ks
Brúska uhlová elektrická nad 125mm METABO
Brúska čelná elektrická veľká - 7 ks
Brúska čelná elektrická malá - 3 ks
AKU vŕtačka Bosch kufrik GSR1800-Li
AKU vŕtačka Bosch kufrik GSR 14,4V GSR V-EC
AKU vŕtačka Bosch kufrik GSR18V-Li
Vŕtačka Bosch GBH 2-23RE
Vŕtačka elektrická EV032D
Vŕtačka elektrická Narex M12 - 3 ks
Vŕtačka elektrická malá - 4 ks
Skrutkovač elektrický veľký NAREX ES106D
Teplovzdušná pištoľ kufrík FHG-2000D
Priemyselný ohrievač MASTER B 3,3 EPB
Bodová zváračka ručná
Odporová spájkovačka - 14 ks
Transformátorová pištoľová spájkovačka 12 ks
Brúska uhlová pneumatická BVU180
Brúska čelná pneumatická BV150
Skrutkovač pneumatický DEPRAG PSR16

Deň zápisu majetku
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018
16.10.2018

Súpisová hodnota /EUR/
360
50
140
45
20
20
20
40
20
45
40
30
20
20
20
14
12
20
20
40
996

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Všetky vyššie uvedené majetkové položky, ktoré sú zapísané do súpisu konkurznej podstaty pod č. 193 212 sa speňažujú ako celok – súbor majetku č. 14. V prípade záujmu o niektoré položky, ktoré sa
speňažujú v rámci vyššie uvedeného súboru majetku, je teda záujemca povinný ponúknuť cenu za celý
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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súbor majetku, nie len za jeho časti, nakoľko individuálny predaj tohto majetku nie je možný.
2. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
sa stane ten záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Záujemca
podaním ponuky akceptuje podmienky tohto ponukového konania bezvýhradne vo všetkých bodoch.
3. Súbor majetku sa predáva v stave v akom sa nachádza, t. j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za
ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých ich
častí.
4. Kúpna cena v druhom kole ponukového konania musí byť vo výške minimálne 75 % z určenej súpisovej
hodnoty t. j. 747,- Eur bez DPH s tým, že na ponuku s nižšou kúpnou cenou správca nebude prihliadať
a bude oprávnený takúto ponuku odmietnuť. Záujemca zloží na účet vedený pre účely konkurzného
konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768 7591, zálohu vo výške 20 % zo súpisovej hodnoty, t. j.
149,40- Eur, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo „14“. Záujemca je povinný pri zložení zábezpeky
uviesť v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri
fyzickej osobe nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „zábezpeka hnuteľné veci“.
Zábezpeka musí byť pripísaná na účet vedený pre účely konkurzného konania najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že zábezpeka v tejto lehote nebude pripísaná na tento
účet, správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Doklad o zaplatení musí byť doručený spolu
s cenovou ponukou. Zároveň uvedie aj číslo účtu, na ktorý má byť poukázaná úhrada - vrátenie finančnej
zábezpeky v prípade, že ponuka nebude vyhodnotená ako úspešná. Finančné prostriedky budú
záujemcovi vrátené najneskôr do 10 dni po vyhodnotení ponukového konania.
5. Ponuka musí byť písomná a musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň
a hodinu určenú v tomto oznámení na adresu kancelárie správcu. Záväzná ponuka musí obsahovať:
a. nezameniteľné označenie záujemcu (fyzická osoba: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné
číslo, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; právnické osoby: obchodné
meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt, e-mailový kontakt; fyzické osoby
podnikatelia: obchodné meno, miesto podnikania, IČO telefonický kontakt, e-mailový kontakt),
b. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne
overenú kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného
registra, v ktorom je záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba
nepodnikateľ musí priložiť úradne overenú fotokópiu platného občianskeho preukazu alebo
cestovného pasu,
c. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
d. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
e. označenie súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
f. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov
akceptuje):
záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom a príslušným orgánom
vyhodnotená ako víťazná, následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu
zmluvu alebo v tejto lehote neuhradí pred podpisom zmluvy doplatok kúpnej ceny (celá kúpna cena musí
byť kupujúcim zložená ako preddavok v prospech konkurzného účtu pred podpisom kúpnej zmluvy), čím
poruší podmienky verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom
zloženej zábezpeky. Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná so zloženou
zábezpekou. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania. Návrh
dohody o zmluvnej pokute zašle správca záujemcom e-mailom, ak o to záujemcovia požiadajú na:
spravca@akpilat.sk.
g. návrh kúpnej ceny za súbor majetku v EUR (návrh kúpnej ceny musí byť uvedený s DPH aj bez
DPH),
h. doklad preukazujúci zloženie zábezpeky,
i. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
j. číslo bankového účtu na ktorý má byť zábezpeka vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
k. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu,
l. ak bude ponuka predložená inou osobou (odlišnou od záujemcu), ktorá bude konať na základe
plnomocenstva, je nevyhnutné doložiť úradne overené plnomocenstvo,
m. v prípade, že záujemcom bude zahraničný subjekt, musia byť vyššie uvedené doklady úradne
preložené do slovenského jazyka (s výnimkou dokladov vyhotovených v českom jazyku).
6. Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zapečatenej obálke s označením "Konkurz 5K/16/2018
PONUKA-NEOTVÁRAŤ" na adresu kancelárie správcu. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku.
Lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po dni, kedy bolo ponukové konanie zverejnené
v Obchodnom vestníku. Posledným dňom lehoty je pätnásty deň ( vrátane). Ak záujemca doručuje
ponuku osobne na adrese kancelárie správcu, urobí tak v rámci úradných hodín kancelárie. V prípade, že
koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať za
riadne doručené, ani keď boli dané na poštovú alebo inú prepravu pred uplynutím lehoty.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať mailom so správcom.
V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúknutého majetku
a prípadne aj zistiť skutočnosti, týkajúce sa majetku, a to po predchádzajúcom mailovom dohovore.
V prípade záujmu o osobnú obhliadku prosíme kontaktovať mailom správcu za účelom jej
dohodnutia. Mail, na ktorý je potrebné zasielať žiadosti o obhliadku je spravca@akpilat.sk.
Pokiaľ nedôjde k odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa
všetky podmienky, zložil zábezpeku na účet vedený pre účely konkurzného konania a ktorý súčasne
poskytne najvyššiu finančnú ponuku pri dodržaní minimálnej kúpnej ceny za súbor majetku.
Vyhodnotenie ponúk správca vykoná v 5 dňovej lehote odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,
pričom o priebehu a výsledkoch vyhodnotenia ponúk doručených v stanovenej lehote sa vyhotoví úradný
záznam, ktorý sa doručí členom veriteľského výboru na odsúhlasenie. V prípade, ak záujemca bude
vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu kúpnu zmluvu.
Podmienkou uzavretia kúpnej zmluvy je uhradenie ponúkanej kúpnej ceny na účet vedený pre účely
konkurzného konania v plnom rozsahu ( t.j. rozdiel medzi zábezpekou a ponúkanou kúpnou cenou).
Kúpna zmluva so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na účet vedený pre
účely konkurzného konania v plnom rozsahu. Ak nebude uhradená kúpna cena víťazného záujemcu
v plnom rozsahu ani v ďalšej primeranej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového
konania za zmarené.
V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo ju neuzavrie ani v ďalšej lehote určenej správcom, považuje sa toto kolo ponukového konania za
zmarené.
Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zo strany správcu v zmysle týchto podmienok, alebo dôjde k zmareniu
tohto kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového
konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto ponukového konania a podaním vlastného návrhu
záujemca zaviazal, a to z dôvodov na strane záujemcu, má správca nárok na zmluvnú pokutu voči
takému záujemcovi vo výške zloženej zábezpeky (čl. 5 písm. f).
Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky doručené ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú
všetky náležitosti, a to z vlastného podnetu a so súhlasom veriteľského výboru, alebo na podnet
veriteľského výboru. Správca môže záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to
nemení jej obsah.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného
zákonníka ani verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.

PILÁT Insolvency Services, k. s., zast.:
JUDr. Miroslav Pilát, zástupca kancelárie

K091390
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BIO INVESTMENTS s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lukov 158 / 0, 086 05 Lukov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44 162 626

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Obchodné meno správcu:
LEGATOs Recovery k.s.
Sídlo správcu:
Bardejovské kúpele 30, 086 31 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 5K/30/2018 S1755
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/30/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGATOs Recovery k. s., správca S 1755, so sídlom príslušnej kancelárie správcu Bardejovské kúpele 30, 086
31 Bardejov, IČO: 47 256 184, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedeným okresným súdom Bratislava I,
odd.: Sr, vložka č. 1508/B, správca konkurznej podstaty úpadcu, t. j. spoločnosti BIO INVESTMENTS s. r. o., so
sídlom 086 05 Lukov 158, IČO: 44 162 626, Slovenská republika, týmto oznamuje, že do zoznamu pohľadávok
boli zapísané pohľadávky uplatnené prihláškou pohľadávky/súhrnnou prihláškou nezabezpečených pohľadávok
doručenou/doručenými po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty (29.03.2019) nasledovného veriteľa/veriteľov:
Slovenská republika - Finančné riaditeľstvo SR (Colný úrad Prešov)
Lazovná 63
Banská Bystrica
IČO: 42499500

č. p.
1
2

Prihlásená suma
Istina
Úroky
10,26 €
0,00 €
13,39 €
0,00 €

Úroky z omeškania
0,00 €
0,00 €

Poplatok z omeškania
0,00 €
0,00 €

Náklady uplatnenia
0,00 €
0,00 €

Celková suma
10,26 €
13,39 €

Prihláškou pohľadávok s por. č. 1 a 2 doručenou dňa 16.09.2019 uplatnené pohľadávky boli zapísané do
zoznamu pohľadávok dňa 01.10.2019 pod č. 67-68.

V Bardejovských kúpeľoch, 01.10.2019

LEGATOs Recovery k.s.
Správca konkurznej podstaty úpadcu

K091391
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kroková Edita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podjavorinskej 1027 / 8, 040 11 Košice-Luník IX
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1984
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/8/2019 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/8/2019
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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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Košice I dňa 16.01.2019, sp. zn. 32OdK/8/2019 zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 15/2019 zo dňa 22.01.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Edita Kroková, nar. 5. 7. 1984,
bytom Podjavorinskej 1027/8, 040 11 Košice-Luník IX (ďalej len ,,Dlžník'') a do funkcie správcu bola ustanovená
LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Timonova 13, 04001 Košice, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca'').
Podľa § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku
dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
Podľa § 166i ods. 1 ZKR „Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu majetku,
zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca vykoná s
odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo
nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.“
Podľa § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca v súlade s ust. § 166i ods. 1 ZKR preskúmal pomery Dlžníka, pričom pri tomto šetrení vychádzal najmä
zo zoznamu majetku tvoriaceho prílohu návrhu na vyhlásenie konkurzu, informácií poskytnutých Dlžníkom na
úvodnom stretnutí a tiež zo súčinností poskytnutých tretími osobami.
Správca potom čo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, týmto v súlade s ust. § 167v
ods. 1 ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Edita Kroková, nar. 05.07.1984, bytom
Podjavorinskej 1027/8, 040 11 Košice-Luník IX končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka v súlade
s ust. § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
LawService Recovery, k.s., správca

K091392
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Arnutovce 41, 053 13 Arnutovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc.
Sídlo správcu:
Mlynská 27, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/217/2019 S762
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/217/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca podstaty dlžníka Roman Pecha, nar. 28.10.1984, bytom Arnutovce 41,
053 13 Arnutovce, podnikajúcia pod obchodným menom: Roman Pecha, s miestom podnikania:
Arnutovce 41, 053 13 Arnutovce, IČO: 43 585 175, s ukončenou podnikatelskou činnosťou, v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty:
Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 07.05.2019, priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka na úvodnom stretnutí so správcom dňa 13.09.2019, ako i zo zisťovania majetku správcom v zmysle
ustanovenia § 166i ZKR, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do súpisu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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konkurznej podstaty.
V Košiciach, dňa 24.09.2019
JUDr. Oľga Kmeťová, CSc., správca

K091393
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šrobárová Tímea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Záhradná 63, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.05.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľubica Gregušková
Sídlo správcu:
Markušovská cesta 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/401/2019 S1720
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/401/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn. 32OdK/401/2019 zo dňa 12.08.2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 159/2019 zo dňa 19.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Tímea
Šrobárová, rod. Bučeková, narodená: 30.05.1984, bytom: Záhradná 63, 045 01 Moldava nad Bodvou.
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

K091394
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Milena Moňoková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lidické námestie 15, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.09.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/57/2018 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/57/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznámenie o ukončení konkurzu
Správca JUDr. Vladimír Kotus dlžníka: Ing. Milena Moňoková, nar. 26.09.1956, Lidické nám. 15, 040 22
Košice (ďalej len „Dlžník“) dňa 05.09.2019 v súlade s § 167u zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) vypracoval Rozvrh výťažku.
Podľa § 167v ods. 1 ZoKR Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
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uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Dňa 09.10.2019 Správca splnil Rozvrh výťažku.
S poukazom na uvedenú skutočnosť a v súlade s citovaným ustanovením ZoKR Správca Dlžníka týmto
oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje

V Košiciach, dňa 09.10.2019
JUDr. Vladimír Kotus, správca

K091395
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Hrutkaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 918/14, 044 24 Poproč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/159/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26OdK/159/2018 zo dňa 2.5.2018, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 88/2018 pod značkou záznamu K030692 zo dňa 9.5.2018 (ďalej len „Uznesenie“), súd vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka: Júlia Hrutkaiová, nar. 15.5.1983, Poľná 918/14, 044 24 Poproč, podnikajúca pod
obchodným menom : Júlia Hrutkaiová Očná optika Cviker, s miestom podnikania 044 23 Jasov 640, IČO:
46 407 693, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.4.2017, zastúpený Centrom právnej pomoci (ďalej
len „Úpadca“) a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25,
Košice, zn. správcu S 1204 (ďalej len „Správca“)
týmto správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 Záona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov zverejňuje opravu súpisu majetku oddelenej podstaty zverejneného v OV č. 238/2018 zo dňa
11.12.2018 o doplnenie na :

·

LV č. 151 – k.ú. Rudník, obec Rudník, okres Košice - okolie,

o súpisovú zložku :
parcely registra “C”evidované na katastrálnej mape
·
·

stavby
súp. č. 61, na parcele č. 201 – dom v podiele 1/8

·

Košice, 4.10.2018
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Ing. Dagmar Prividi
správca

K091396
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Júlia Hrutkaiová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Poľná 918/14, 044 24 Poproč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Prividi, PhD.
Sídlo správcu:
Hlavná 25, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S 1204
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/159/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Uznesením Okresného súdu Košice I., sp. zn. 26OdK/159/2018 zo dňa 2.5.2018, uverejneným v Obchodnom
vestníku č. OV 88/2018 pod značkou záznamu K030692 zo dňa 9.5.2018 (ďalej len „Uznesenie“), súd vyhlásil
konkurz na majetok dlžníka: Júlia Hrutkaiová, nar. 15.5.1983, Poľná 918/14, 044 24 Poproč, podnikajúca pod
obchodným menom : Júlia Hrutkaiová Očná optika Cviker, s miestom podnikania 044 23 Jasov 640, IČO:
46 407 693, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 25.4.2017, zastúpený Centrom právnej pomoci (ďalej
len „Úpadca“) a do funkcie správcu ustanovil spoločnosť Ing. Dagmar Prividi, so sídlom kancelárie Hlavná 25,
Košice, zn. správcu S 1204 (ďalej len „Správca“).
týmto správca v súlade s ust. § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov zverejňuje opravu súpisu majetku všeobecnej podstaty zverejneného v OV č. 238/2018 zo dňa
11.12.2018 o doplnenie na :

Doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty dlžníka na:

·

LV č. 1090 k.ú. Rudník, obec Rudník, okres Košice - okolie,

·
·

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parc. č. 2200/7 – o výmere 1116m2 – trvalý trávnatý porast v podiele 63000/22881600

·

LV č 1097, Rudník, obec Rudník, okres Košice – okolie

·
·

parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape
k.ú. Rudník, obec Rudník, okres Košice – okolie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

273

Obchodný vestník 198/2019

·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 14.10.2019

parcely registra „E“ evidované na mape určeného operátu
parc. č. 2200/5 – o výmere 578m2 – záhrada v podiele 63000/22881600

Košice, 4.10.2018

Ing. Dagmar Prividi
správca

K091397
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobranská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 498 / 22, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/329/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/329/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 31OdK/329/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžnika: Eva Dobranská, nar. 20.08.1970, trvale bytom Mládežnícka 498/22, 040 15 Košice, podľa
ust. § 167u ods. 1 ZKR oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate a zámer zostaviť rozvrh
výťažku.

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
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K091398
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobranská Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mládežnícka 498 / 22, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/329/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/329/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
p. č.
1.

Popis
Finančná hotovosť

Súpisová hodnota v eurách
273,92 €

Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: § 167h ods. 1 ZKR - Konkurzu podlieha majetok, ktorý
patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Deň zapísania majetku do konkurznej podstaty: 09.10.2019

Mgr. Tomáš Sabadoš,správca

K091399
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Balogová Dáša
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bunkovce 36, 072 44 Bunkovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.09.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/372/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/372/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka Daša Balogová, nar. 20.09.1980, trvale bytom Bunkovce 36, 072 44
Bunkovce vyhlasuje na majetok zapísaný v súpise všeobecnej podstaty
3. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku:
Súpisová položka 1:
Osobné motorové vozidlo EČ: SO019AZ, Peugeot 206, VIN: VF32AHFZE40759794.
Deň zapísania: 07.09.2019.
Súpisová hodnota: 100,00 €.
Dôvod zapísania: vlastníctvo dlžnika.

Podmienky:
1. Ponuku je možné urobiť len pre súpisovú položku č. 1 ako celok.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2. Majetok úpadcu bude speňažený za najvyššie ponuknutú cenu.
3. Návrh písomnej ponuky kúpnej ceny musí spĺňať nasledovné podmienky:
1. musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku;
2. musí obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu – preukázanie jeho totožnosti, resp. právnej
subjektivity (meno, priezvisko, bydlisko, podpis fyzickej osoby, fotokópia občianského preukazu
resp. obchodné meno, sídlo, IČO, originál výpisu zo živnostenského alebo obchodného registra
nie staršieho ako 3 mesiace, podpis štatutárneho / štatutárnych zástupcu / zástupcov právnickej
osoby);
3. musí obsahovať návrh kúpnej ceny v eurách;
4. musí obsahovať identifikáciu speňažovaného majetku, pre ktorý sa ponuka podáva;
5. musí byť doručená osobne alebo zaslaná poštou na adresu kancelárie správcu (Mgr. Tomáš
Sabadoš, správca, Mlynárska 15, 040 01 Košice) v zalepenej obálke s označením „ponukové
konanie Balogová – NEOTVÁRAŤ“ v lehote do 10 kalendárnych dní od zverejnenia tejto
ponuky;
6. musí obsahovať doklad o zaplatení zálohy podľa bodu 4. týchto podmienok;
7. pre rýchlejšiu komunikáciu záujemca uvedie aj svoju e-mailovú adresu, resp. tel. č.
4. Záujemcovia sú povinní vopred zaplatiť zálohu na kúpnu cenu, a to vo výške 100 % z ponúkanej
kúpnej ceny. Doklad o zaplatení uvedenej zálohy bude súčasťou ponuky záujemcu. Záujemcovi, ktorého
ponuka bude označená ako víťazná, sa uhradená záloha započíta na kúpnu cenu v prípade podpisu
kúpnej zmluvy. V prípade odmietnutia podpisu kúpnej zmluvy uhradená záloha prepadne v prospech
všeobecnej podstaty úpadcu. Ostatným neúspešným záujemcom bude záloha vrátená.
5. Otváranie obálok sa uskutoční v lehote 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
O otváraní obálok správca vyhotoví zápisnicu, ktorú bezodkladne doručí zástupcovi veriteľov /
veriteľskému výboru spolu s fotokópiami doručených ponúk. Do desiatich dní oznámi zástupca veriteľov /
veriteľský výbor správcovi e-mailom prijatie/neprijatie ponuky/ponúk (ak sú tieto orgány zriadené).
6. V lehote do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zo strany zástupcu veriteľov /
veriteľského výboru o prijatí ponuky správca uzatvorí s úspešným záujemcom kúpnu zmluvu, v zmysle
ktorej úspešný záujemca doplatí zostatok kúpnej ceny správcovi najneskôr v deň podpisu kúpnej ceny.
7. Za najvýhodnejšiu ponuku sa bude považovať ponuka s najvyššou navrhovanou kúpnou cenou.
V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých
záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
8. Správca je oprávnený po predchádzajúcom súhlase zástupcu veriteľov / veriteľského výboru odmietnuť
z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
9. Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať na e-mailovej adrese: tomas.sabados@gmail.com alebo
na tel. č. 0902 884 872.
Číslo účtu: SK17 1100 0000 0029 3326 9043
Variabilný symbol: 263722019

Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K091400
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajdič Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 193, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/99/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/99/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zániku postavenia účastníka konkurzného konania
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Uznesením Okresného súdu Košice I č. k. 30OdK/99/2018 zo dňa 3.5.2018, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku číslo 89/2018 dňa 10. 5.2018 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Rudolfa
Pajdiča, narodeného 3.3.1972, trvalo bytom Lekárovce 193, 072 54 Lekárovce, podnikajúceho pod obchodným
menom Rudolf Pajdič, súkromný podnikateľ, s miestom podnikania 079 01 Veľké Kapušany, P.O. Hviezdoslava
63, IČO 14335093, s ukončenou podnikateľskou činnosťou Jastrabie a zároveň do funkcie správcu podstaty bol
ustanovený JUDr. Vladimír Pavlov, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh.
Dňa 2.10.2019 bolo správcovi konkurznej podstaty doručené písomné oznámenie prednostného zabezpečeného
veriteľa, a to Všeobecnej úverovej banky, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO 31 320 155
číslo 7203039558 zo dňa 23.9.2019, ktorým v celom rozsahu prihlášku zabezpečenej pohľadávky vo výške
16 643,50 € zo dňa 6.4.2018 zobral späť.
Podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. f) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii postavenie
Všeobecnej úverovej banky, a. s., ako prednostne zabezpečeného konkurzného veriteľa zaniklo v rozsahu ňou
prihlásenej pohľadávky dňom doručenia jej späťvzatia správcovi konkurznej podstaty dňa 2.10.2019.
S prihliadnutím na ustanovenie § 167k ods. 1, 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
zaťažený majetok tvoriaci oddelenú podstatu Všeobecnej úverovej banky, a. s., ako prednostného a súčasne
jediného prihláseného zabezpečeného veriteľa, ktorej súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku číslo
115/2018, prestal dňa 2.10.2019 podliehať konkurzu.

K091401
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bakajsa Róbert
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.01.1973
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/229/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/229/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu:
S 1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Róbert Bakajsa,
nar. 20.01.1973, bytom Rakovec nad Ondavou 351, 072 03 Rakovec nad Ondavou (ďalej aj ako len „Dlžník“),
týmto v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších zmien a doplnkov, v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že Dlžník
nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.

V Košiciach, dňa 09.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K091402
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pajdič Rudolf
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lekárovce 193, 072 54 Lekárovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.03.1972
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. Vladimír Pavlov
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice - Juh
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/99/2018 S937
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/99/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznámenie o zmene súpisu oddelenej podstaty
Dňa 2.10.2019 bolo správcovi konkurznej podstaty doručené písomné oznámenie prednostného zabezpečeného
veriteľa, a to Všeobecnej úverovej banky, a. s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25, IČO
31 320 155, číslo 7203039558 zo dňa 23.9.2019, ktorým v celom rozsahu prihlášku zabezpečenej pohľadávky
vo výške 16 643,50 € zo dňa 6.4.2018 zobral späť.
Podľa ustanovenia § 27 ods. 1 písm. f) zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii postavenie
Všeobecnej úverovej banky, a. s., ako prednostne zabezpečeného konkurzného veriteľa zaniklo v rozsahu ňou
prihlásenej pohľadávky dňom doručenia jej späťvzatia správcovi konkurznej podstaty dňa 2.10.2019.
S prihliadnutím na ustanovenie § 167k ods. 1, 2 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
zaťažené súpisové zložky majetku tvoriaceho oddelenú podstatu Všeobecnej úverovej banky, a. s., ako
prednostného a súčasne jediného zabezpečeného veriteľa, to:
súpisová zložka číslo 1.
stavba – rodinný dom, súpisné číslo 193, na parcele číslo C KN 878, nachádzajúci sa v KÚ Lekárovce, obec
Lekárovce, okres Michalovce, zapísaná na LV číslo 1295, v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v
súpisovej hodnote 61 000,-€, na ktorom je zriadené záložné právo prednostného zabezpečeného veriteľa, a to
Všeobecnej úverovej banky, a. s., na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 457906-11
zo dňa 2.6.2011 s prvým poradím zabezpečovacieho práva so zabezpečenou sumou 62 700,-€,
súpisová zložka číslo 2.
pozemok, parcela C KN, parcelné číslo 877, o výmere 1753 m2, druh pozemku záhrady, nachádzajúci sa v KÚ
Lekárovce, obec Lekárovce, okres Michalovce, zapísaný na LV číslo 623, v bezpodielovom spoluvlastníctve
manželov, v súpisovej hodnote 1 000,-€ na ktorom je zriadené záložné právo prednostného zabezpečeného
veriteľa, a to Všeobecnej úverovej banky, a. s., na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.
Z 457906-11 zo dňa 2.6.2011 s prvým poradím zabezpečovacieho práva so zabezpečenou sumou 62 700,-€,
súpisová zložka číslo 3.
pozemok, parcela C KN, parcelné číslo 878, o výmere 1012 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria,
nachádzajúci sa v KÚ Lekárovce, obec Lekárovce, okres Michalovce, zapísaný na LV číslo 623, v
bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, v súpisovej hodnote 700,-€ na ktorom je zriadené záložné právo
prednostného zabezpečeného veriteľa, a to Všeobecnej úverovej banky, a. s., na základe Zmluvy o zriadení
záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 457906-11 zo dňa 2.6.2011 s prvým poradím zabezpečovacieho práva so
zabezpečenou sumou 62 700,-€,
ktorých súpis bol zverejnený v Obchodnom vetníku číslo 115/2018 prestali dňa 2.10.2019 podliehať konkurzu.

K091403
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Tutko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sídlisko Mladosť 989/3, 044 25 Medzev
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.01.1976
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Pihorňa
Sídlo správcu:
Námestie Osloboditeľov 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30Odk/249/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30Odk/249/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Peter Pihorňa., správca úpadcu: Martin Tutko, nar.: 22.01.1976, bytom Sídlisko Mladosť 989/3, 044 25
Medzev, v konkurze vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp. zn. 30Odk/249/2019 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 II. kole verejného ponukového konania nasledovný súbor majetku

Položka č. 1
Druh súpisnej zložky: Hnuteľný majetok – Škoda Felícia combi
Rok výroby: 1996
Stav motorového vozidla: korózia, interiér zodpovedajúci veku vozidla, motorové vozidlo v značne poškodenom
stave.

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

Záujemca zašle ponuku písomne na adresu sídla správcu v zalepenej obálke s výrazným označením „KONKURZ
sp. zn. 30Odk/249/2019 PK/II. - NEOTVÁRAŤ“.
Otváranie obálok sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.
V Košiciach, dňa 09.10.2019
Mgr. Peter Pihorňa - správca

K091404
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fedáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1984
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/476/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/476/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
Mária Fedáková, nar. 20.06.1984, trvale bytom Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce, Slovenská republika
oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Košice I, spis. zn. 26OdK/476/2019 zo dňa
03.10.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 195/2019 zo dňa 09.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu
dlžníka bola ustanovená naša spoločnosť.
According to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of 20 May 2015, as
trustee of debtor Mária Fedáková, born 20.06.1984, res. Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce, Slovak Republic our
duty is to inform you, that District Court Košice I, No. 26OdK/476/2019 from 03.10.2019 and promulgated in the
Commercial bulletin No. 195/2019 from 09.10.2019 proclaimed bankruptcy of the debtor and simultaneously
appointed our company as the trustee of the debtor.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered.
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“).
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. Should creditor serve the application on
trustee after period specified herein, the application shall be taken into consideration, such creditor, however, may
not vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee has for the course of the
period of limitation and the termination of right the same legal effects as enforcement of right by the court (§ 167l
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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sec. 3 Act. No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (hereinafter referred to as the „BRA“).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject and
legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures shall
be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej
lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 28 ods. 6 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by the
trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. The delivery of the application to the
trustee has for the course of the period of limitation and the termination of right the same legal effects as
enforcement of right by the court (§ 28 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§
167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a home loan is entitled to sign in only if the creditor ´s claim from a home loan is payable in
its enterity or if a secured creditor whose security right is earlier in the order in which the trustee without undue
delay secures the secured home loan (§ 167l sec. 1 BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also sign if he is secured by the right of
securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy proceeding only by the gain obtained
by the monetization of the property securing his claim. The voting rights of the creditors' meeting may be
exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured by him (§ 167l sec. 2
BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
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To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the accounting
unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which extent, or
possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and of the Council (EU) No. 2015/848 of
20 May 2015.

V Košiciach/In Košice, 09.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca/trustee

K091405
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Fedáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Falkušovce 26, 072 05 Falkušovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.06.1984
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/476/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/476/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Rázusova 1, 040 01 Košice, IČO:
36 669 415, zn. správcu: S1169, správca dlžníka Mária Fedáková, nar. 20.06.1984, trvale bytom Falkušovce 26,
072 05 Falkušovce týmto zverejňuje číslo bankového účtu správcu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre
popretie pohľadávky.
Predmetné číslo účtu je: SK69 1100 0000 0029 4904 3217, účet je vedený v Tatra banka, a.s.
V zmysle ust. § 167l ods. 5 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR"): „Prihlásenú
pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ. Ustanovenia § 32 ods. 3, 5 až 7, 9, 11, 13 až 16 a 18
sa použijú primerane.“
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V zmysle ust. § 32 ods. 3 ZKR: „Pohľadávku možno poprieť: a) do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok, b) do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v
Obchodnom vestníku, ak ide o oneskorené prihlásenie pohľadávky.“
V zmysle ust. § 32 ods. 5 ZKR: „Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom
pri popretí výšky musí uviesť sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí
zabezpečovacieho práva uviesť rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len
čiastočne potvrdená súdom, zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu,
ktorú mu spôsobil popretím pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.“
V zmysle ust. § 32 ods. 6 ZKR: „Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu
pohľadávok a písomne oznámi veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.“
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR: „Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak: a) bolo podané na predpísanom
tlačive a b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania
vo výške podľa odseku 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.“
V zmysle ust. § 32 ods. 9 ZKR: „Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou,
pričom žaloba musí byť podaná voči všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde
voči všetkým týmto osobám do 30 dní od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky
veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba
v lehote na nepríslušnom súde.“
V zmysle ust. § 32 ods. 11 ZKR: „Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie
pohľadávky iba veriteľom, je riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa odseku 19. Ak
navrhovateľ zloženie preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.“
V zmysle ust. § 32 ods. 13 ZKR: „Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci
iného orgánu ako súdu, je súd príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán
ako súd takéto rozhodnutie nevydal."
V zmysle ust. § 32 ods. 14 ZKR: „V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti,
poradia a výšky pohľadávky, ďalej zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho
práva. V žalobe sa môže domáhať najviac toho, čo uviedol v prihláške."

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

V Košiciach, dňa 09.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca

K091406
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nagy Alexander
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudná 59, 048 01 Rudná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1951
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. vladimír Kotus
Sídlo správcu:
žižkova 6, 040 01 Košice-Juh
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK252/2019 S1579
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/252/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
Druh: iná majetková hodnota
p.č. popis

Suma v Súpisová
eur
hodnota v eur
9. Zrážka z vymáhanej pohľadávky voči povinnému Ružena Krištófová, priznanej vykonateľným platobným 39,86 39,86 eur
rozkazom č. 18Ro/49/2011 zo dňa 19.04.2011, ktorý vydal Okresný súd Rožňava. Pohľadávka vymáhaná eur
v exekučnom konaní pod sp. zn. Ex 2564/2012 – 5 MB.
Deň a dôvod zapísania majetku: 09.10.2019, Majetok vo vlastníctve úpadcu - § 167 h ods. 1 ZKR

JUDr. Vladimír Kotus, správca

K091407
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marek Šetét
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 162/8, 076 02 Novosad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Milan Polončák, PhD.
Sídlo správcu:
Vojenská 12, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/314/2019, S1287
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/314/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/314/2019 vedenom na majetok
dlžníka: Marek Šetét, nar. 20.08.1982, bytom Pažitná 162/8, 76 02 Novosad, 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“), vyhlásil 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku (
súpisová zložka č.1) pariaceho do majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
·
·
·

1. kolo ponukového konania bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 179/2019 vydanom dňa
17.09.2019 pod č. K082590
Lehota na podávanie záväzných ponúk bola stanovená na 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto
ponuky v Obchodnom vestníku, t. j. do 28.09.2019
V stanovenej lehote nebola do kancelárie správcu doručená žiadna ponuka, do ponukového konania sa
neprihlásil žiaden záujemca

Na základe uvedeného správca konštatoval, že 1. kolo ponukového konania sa skončilo neúspešne.

Vyhlásenie 2. kola ponukového konania:

Ing. Milan Polončák, PhD., správca podstaty v konkurznom konaní sp. zn.: 31OdK/314/2019 vedenom na majetok
dlžníka: Marek Šetét, nar. 20.08.1982, bytom Pažitná 162/8, 76 02 Novosad, týmto zmysle ust. § 167p ods. 1
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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ZKR, vyhlasuje 2. kolo ponukového konania.

Súpisová zložka majetku, ktorá je predmetom ponukového konania je hnuteľné veci patriace do majetku
konkurznej podstaty, ktoré boli zverejnené v Obchodnom vestníku č. 173/2019 vydanom dňa 0.09.2019 pod č.
K082590:

Súpisová zložka č. 1

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: Osobný automobil zn. Seat Cordoba
VIN: VSSZZZ6KZ1R219291
Rok výroby: 2001
Stav opotrebovanosti: používané
Súpisová hodnota: 900,00 EUR
Dôvod zapísania majetku do súpisu: v zmysle ust. § 167h ods. 1 ZKR

Podmienky 2. kola ponukového konania:

1. Predmetom verejného ponukového konania sú hnuteľné veci – Osobný automobil zn. Seat Cordoba.

2. Záujemcovia doručia správcovi svoje záväzné cenové ponuky na uzavretie kúpnej zmluvy v písomnej
forme v zalepenej obálke opatrenej označením „KONKURZ sp. zn.: 31OdK/314/2019 - NEOTVÁRAŤ“.

3. Lehota na podávanie záväzných ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Oznámenie o vyhlásení ponukového konania sa v zmysle ust. § 199 ods. 9 ZKR
považuje za zverejnené nasledujúci deň po jeho zverejnení v Obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

4. Adresa na doručovanie ponúk: Ing. Milan Polončák, PhD., sídlo správcovskej kancelárie: Vojenská 12,
040 01 Košice.

5. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu, označenie predmetu kúpy, ktorý musí byť
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zhodný s jeho označením v zozname majetku určeného na predaj, návrh kúpnej ceny, v prípade
právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sa priloží aktuálny výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra záujemcu (originál alebo úradne overená kópia, nie staršie ako jeden mesiac),
u fyzickej osoby – nepodnikateľa sa priloží fotokópia občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.
Ponuka ďalej musí obsahovať doklad preukazujúci zaplatenie zálohy na kúpnu cenu a číslo bankového
účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak záujemca nebude úspešný. Každá ponuka
musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

6.

Záujemca o kúpu je povinný zložiť v prospech bankového účtu správcu vedený v Tatra banka, a.s., č.
účtu IBAN: SK29 1100 0000 005900264960 zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu v celom rozsahu
a do správy pre prijímateľa uviesť a) spisovú značku konkurzu: 31OdK/314/2019, b) v prípade právnickej
osoby – obchodné meno a v prípade fyzickej osoby – meno a priezvisko.

7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na bankový účet správcu uvedený v bode 6. V prípade, ak predložená záväzná ponuka
nebude obsahovať akúkoľvek zo stanovených podmienok, na predloženú ponuku sa v rámci verejného
ponukového konania nebude prihliadať.

8. Otváranie obálok s ponukami a ich vyhodnotenie sa uskutoční v sídle správcu v termíne do 5 dní od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ako úspešný bude vyhodnotený návrh na uzavretie zmluvy
s najvyššou ponúknutou kúpnou cenou. O výsledkoch ponukového konania správca spíše úradný
záznam.

9. Víťazom ponukového konania sa stane ten účastník, ktorý splnil ponukové podmienky a súčasne
ponúkol najvyššiu kúpnu cenu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

10. V prípade neprimerane nízkej ceny si správca vyhradzuje právo ponuku odmietnuť.

11. Neúspešným účastníkom ponukového konania správca vráti zloženú zálohu v lehote do 10 dní odo dňa
vyhodnotenia ponúk správcom.

12. Podmienky ponukového konania a ďalšie informácie o predmete speňažovania je možné poskytnúť
osobne u správcu, na základe individuálnej dohody so správcom na tel. č.: 0903 632 265 v úradných
hodinách alebo prostredníctvom e-mailovej adresy: milanpoloncak@zoznam.sk

Ing. Milan Polončák, PhD. , správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091408
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľudovít Wjecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moldavská 5, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.4.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/515/2018 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/515/2018
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 21.12.2018, sp.zn. 26 OdK/515/2018 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ľudovít Wjecha, narodený: 25.04.1980, bytom: Moldavská 5, 040 11 Košice. Predmetným uznesením
som bol zároveň ustanovený do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
1/2019zo dňa 02.01.2019 a nadobudlo právoplatnosť dňa 03.01.2019.
Na základe ustanovenia za správcu konkurznej podstaty dlžníka správca začal vykonávať všetky nevyhnutné
úkony za účelom zistenia majetkových pomerov dlžníka.
V základnej prihlasovacej lehote sa prihlásili nasledovní veritelia:
p.č.

Veriteľ - označenie

IČO

Obec

Prihlásená pohľadávka

1

BENCONT INVESTMENT, s.r.o.

36 432 105

Bratislava

57,60

Zistená pohľadávka
57,60

Po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola doručená prihláška pohľadávky nezabezpečeného veriteľa: KRUK
Česká a Slovenská republika s.r.o., so sídlom: Československé armády 954/7, Hradec Králové, Česká republika
vo výške 892,06 €.
p.č. Veriteľ - označenie

IČO

2

24 785 199 Hradec Králové, ČR

KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.

Obec

Prihlásená pohľadávka
892,06

Zistená pohľadávka
892,06

Žiadny z veriteľov nepoprel pohľadávku iného veriteľa, čo sa vzťahuje aj na oneskorene prihlásenú pohľadávku
veriteľa: KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Celková suma prihlásených pohľadávok predstavuje 949,66 €.
Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.
Dňa 06.03.2019 zverejnil správca v Obchodnom vestníku č. 46/2019 súpis všeobecnej podstaty tvorený
súpisovou zložkou č. 1:
Iná majetková hodnota - peňažné prostriedky v sume 1.056,57 €.
Podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR:
„Správca bez zbytočného odkladu po speňažení konkurznej podstaty a ukončení všetkých sporov, ktorými môže
byť rozvrh výťažku dotknutý, najskôr však 60 dní od vyhlásenia konkurzu, pripraví rozvrh výťažku. Zámer zostaviť
rozvrh správca oznámi v Obchodnom vestníku.“

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Celková suma získaná majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predstavuje sumu 1.056,57 EUR.
2. Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate predstavuje sumu 949,66 € EUR.
3. Celková suma nákladov konkurzu predstavuje sumu 360,37 EUR
Výťažok znížený podľa ust. § 167u ods. 2 ZKR:
Náklady konkurzu:
1. Odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku:
· Odmena správcu z výťažku zo speňaženia majetku tvoriaceho oddelenú podstatu podľa ust. § 20 ods. 2)
vyhlášky č. 665/2005 Z.z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov vo výške: 10,56 €
· Paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie podľa ust. § 20 ods. 2 Vyhlášky za 10 mesiacov vo
výške: 300 EUR
2. Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu:
· Poštové výdavky: 7,70 EUR
· Bankové poplatky za vedenie účtu v konkurznom konaní: 10 EUR
· Budúce výdavky spojené s konkurzným konaním: 30 EUR
· Súdny poplatok za rozvrh výťažku zo speňaženia majetku všeobecnej podstaty správca vyčíslil v zmysle
ust. písm. c) položky č. 5 Sadzobníka súdnych poplatkov – prílohy zákona č. 71/1992 Zb. vo výške 0,2 %
zo sumy hrubého výťažku vo výške 1.056,57 EUR. Súdny poplatok za rozvrh výťažku je vo výške 2,11
EUR.
Celkový rozvrh výťažku bol znížený o odmenu správcu a nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením
konkurzu: 1.056,67 EUR – 360,37 EUR = 696,20 EUR. Peňažné prostriedky určené na uspokojenie
zabezpečeného veriteľa 696,20 EUR.
Správca neeviduje žiadne spory, ktorými by mohol byť rozvrh výťažku dotknutý. V zmysle tohto rozvrhu výťažku
budú všetky prihlásené a zistené pohľadávky konkurzných veriteľov uspokojené v rozsahu 73,31 % celkovej
prihlásenej a zistenej sumy.
Veriteľ

Zistená suma

% podiel

% rozsah uspokojenia

BENCONT INVESTMENT, s.r.o.
KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o.
Spolu

57,60 €
892,06 €
949,66 €

6,06 %
93,93 %

73,31 %
73,31 %

Uspokojenie veriteľa
42,23 €
653,97 €
696,20 €

Správca týmto súčasne vyzýva veriteľa na oznámenie čísla účtu a variabilného symbolu na úhradu sumy
pripadajúcej na uspokojenie ich pohľadávok podľa zverejneného rozvrhu výťažku všeobecnej podstaty, a to
písomne
na
adresu sídla
správcu, resp.
prostredníctvom
elektronickej
pošty
na
adresu:
spravca@advokathric.eu.

V Spišskej Novej Vsi dňa 09.10.2019
JUDr. Ivan Hric, správca
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K091409
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čechovský Vladimír
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Budapeštianska 2436 / 22, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/208/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/208/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Vladimír Čechovský, narodený: 13.10.1986, bytom:
Budapeštianska 2436/22, 040 13 Košice, podľa ustanovenia § 167l ods. 3 zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že do zoznamu pohľadávok boli zapísané
nasledovné pohľadávky veriteľa mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, Pribinova 10, Bratislava, v sume
3.569,80 EUR, uplatnené prihláškou pohľadávky zo dňa 13.9.2019, doručenou po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty:
JUDr. František Kočka, správca

K091410
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milková Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čučmianska 1686/17, 048 80 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.02.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Gavalčin
Sídlo správcu:
Platanová 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/219/2019 S909
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/219/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr.Juraj Gavalčin, správca podstaty dlžníka: Milková Kristína, nar.: 17.02.1970, bytom: Čučmianska
1686/17, 048 08 Rožňava, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde
Košice I., pod sp. zn.: 30 OdK/219/2019, v zmysle ust. § 167 v 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, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka v súlade
s ustanovením §167 písm. v, ods. 1 , ZKR z r u š u j e .
JUDr. Juraj Gavalčin, správca

K091411
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Horňák Zsolt
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pri štadióne 511/21, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
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Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/429/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/429/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Oznam o súpise majetku všeobecnej konkurznej podstaty
JUDr. Matúš Čepček, so sídlom Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov, značka správcu: S 1701, ako správca
dlžníka Zsolt Horňák, narodený: 13.06.1981, bytom: Pri štadióne 511/21, 077 01 Kráľovský Chlmec, v
konkurznom konaní sp.zn. 31OdK/429/2019, zverejňujem nasledovný súpis majetku všeobecnej konkurznej
podstaty:
1) Typ súpisnej zložky majetku: Hnuteľná vec, Druh majetku: Osobný automobil, Označenie: Ford Focus, Výrobné
číslo: WFONXXGCDNYE37313, Evidenčné číslo: TV885CJ, Kde sa majetok nachádza: bydlisko úpadcu,
Súpisová hodnota majetku: 800,- Eur, Dôvod zápisu do súpisu majetku: vlastníctvo úpadcu, Dátum zápisu
do súpisu majetku: 09.10.2019

V tomto konkurznom konaní nebola vytvorená oddelená podstata.

JUDr. Matúš Čepček, správca podstaty

K091412
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ryšová Jana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komenského 22, 053 04 Spišské Podhradie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1965
Obchodné meno správcu:
Administrateur Judiciaire - Konkursverwalter Manik
Sídlo správcu:
Národná trieda 4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/238/2019 S1323
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/238/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Prvá stavebná sporiteľňa a. s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava nezabezpečená pohľadávka č. 3. v celkovej sume
10 318,45 €.

V Košiciach, dňa 9. 10. 2019
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JUDr. PhDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA
komplementár

K091413
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hadáčová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kežmarská 38, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.12.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/272/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/272/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K091414
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Soltészová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edelényska 1963/26, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1959
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Alžbetina 41, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/194/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/194/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Alžbetina
41, 040 01 Košice, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Eva Soltészová, nar.
26.11.1959, bytom Edelényska 1963/26, 048 01 Rožňava (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia
§ 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie konkurznej
podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.
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V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Košiciach, dňa 09.10.2019

JUDr. Tomáš Štefko, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K091415
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Icsó Attila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 134 / 0, 049 45 Jovice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.04.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/464/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/464/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca dlžníka týmto v súlade s ust. § 167j zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
zmien a doplnkov oznamuje, že dlžník nedisponuje majetkom, ktorý by bolo možné zapísať do súpisu konkurznej
podstaty.
JUDr. Matúš Čepček, správca

K091416
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: ROJA, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Edisonova 1177/45 / 0, 040 18 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 726 143
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Matúš Čepček
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov
Spisová značka správcovského spisu: 31K/4/2019 S1701
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/4/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Správca úpadcu týmto v súlade s ustanovením § 76 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje doplnenie súpisu všeobecnej konkurznej podstaty o súpisovú
zložku majetku:
Popis súpisovej zložky majetku: nespotrebovaná časť preddavku vo výške 1.500,- Eur poukázaná Okresným
súdom Košice 1. Dôvod zapísania do súpisu: vlastníctvo úpadcu. Spoluvlástnícky podiel úpadcu(zlomok): 1/1,
Súpisová hodnota:1.500,- Eur, Dátum zápisu do súpisu majetku: 07.10.2019.
JUDr. Matúš Čepček, správca
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K091417
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dobošová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M. Bela 12, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.12.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Morochovič
Sídlo správcu:
Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/354/2019 S1910
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/354/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Martin Morochovič, správca konkurznej podstaty dlžníka Eva Dobošová, narodená: 21.12.1960, bytom:
M. Bela 12, 07701 Kráľovský Chlmec, oznamuje v zmysle § 167l ods. 3 ZKR, že zapísal do zoznamu
pohľadávok nezabezpečené pohľadávky doručené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Veriteľ: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 2831/21, Bratislava, IČO: 35776005
Celková prihlásená suma: 316,86 €
JUDr. Martin Morochovič
správca

K091418
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojcíková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Michalovce 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/478/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/478/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Iveta Mojciková, narodená: 01.06.1964, bytom: Mesto Michalovce,
071 01 Michalovce, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/478/2019,
oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Žriedlová 3,
040 01 Košice, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 9:00 hod. do
12:00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť emailom na adrese: palcik.insolvencyservice@gmail.com.

K091419
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mojcíková Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mesto Michalovce 0, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/478/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/478/2019
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Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Tomáš Palčík, správca majetku dlžníka Iveta Mojciková, narodená: 01.06.1964, bytom: Mesto Michalovce,
071 01 Michalovce, konkurzné konanie vedené Okresným súdom Košice I pod sp. zn. 32OdK/478/2019, týmto v
súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZKR“), oznamuje veriteľom, ktorí
uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške dvoch percent zo sumy spornej
pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej došlo k
popretiu, a to najmenej vo výške 350,- EUR a najviac vo výške 10 000,- EUR, sú povinní zložiť na účet vedený v
Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK87 0900 0000 0051 5620 8134. Kauciu je veriteľ popierajúci pohľadávku
iného veriteľa povinný zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom na každé popretie
pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia s uvedením čísla
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu a s uvedením spisovej značky
konkurzného konania ako správy pre prijímateľa.

K091420
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 772 623
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: 31K/58/2014 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31K/58/2014
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru
v konkurznom konaní vedenom na majetok úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze so sídlom na ulici
Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika, IČO: 36 772 623 (ďalej aj len ako „Úpadca“)
Sp. značka:

31K/58/2014

Miesto konania zasadnutia
veriteľského výboru: :
Slovenská republika
Dátum:

Congress hotel Centrum Košice, Južná trieda 2A, 043 23, Košice,
03.10.2019 o 14.20 hod.

Program zasadnutia veriteľského
výboru:

Otvorenie
Voľba predsedu veriteľského výboru
Záver

Prítomní:
1. ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika IČO: 36 677 281,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3978/B, (ďalej len „ZSE
Energia, a.s.“);
2. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., so sídlom Komenského 50, 042 48 Košice,
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Slovenská republika, zapísaná Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.
1243/V, (ďalej len „Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.“);
3. Slovak Telekom, a.s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 763 469,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2081/B, (ďalej len
„Slovak Telekom, a.s.“);
4. Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom na ulici Horná 23, 974 01 Banská
Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, príslušná kancelária Južná trieda 48,
040 01 Košice (ďalej len „Správca“).

I.

Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Správca konajúc v súlade s ust. § 38 ods. 1 veta druhá zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení nesk. predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) po skončení ďalšej
schôdze veriteľov konanej dňa 03.10.2019 zvolal zasadnutie veriteľského výboru na deň 03.10.2019 o 14:20 hod.
Správca privítal prítomných členov veriteľského výboru a oboznámil ich, že bodom programu bude voľba
predsedu veriteľského výboru podľa ust. 38 ods. 1 ZKR spomedzi prítomných členov veriteľského výboru.
II. Uznášaniaschopnosť veriteľského výboru
Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých troch [3] členov veriteľského výboru skonštatoval uznášaniaschopnosť
veriteľského výboru v súlade s ust. § 38 ods. 2 veta prvá ZKR.
III. Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesenia
Správca informoval prítomných členov veriteľského výboru o normatívne ustanovenom spôsobe určenia počtu
hlasov jednotlivých členov veriteľského výboru na účely hlasovania na zasadnutí veriteľského výboru podľa ust. §
38 ods. 2 veta tretia ZKR.
Podľa ust. § 38 ods. 1 ZKR: „Prvé zasadnutie veriteľského výboru zvoláva správca tak, aby sa konalo do 15 dní
od jeho zvolenia. Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo
správca. Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru.
Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu.“
Podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR: „Veriteľský výbor je uznášaniaschopný za prítomnosti väčšiny jeho členov. Každý
člen veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov
veriteľského výboru prepočítajú podľa ich hlasovacích práv, ktoré sa počítajú na schôdzi veriteľov pri voľbe a
odvolávaní členov veriteľského výboru.“
Keďže bodom programu zasadnutia veriteľského výboru je voľba predsedu veriteľského výboru, na ktorom
zasadnutí sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov veriteľského výboru, budú na prijatie
uznesenia v rámci programu potrebné minimálne 2 hlasy.
Prítomní veritelia boli informovaní o spôsobe hlasovania, ktoré sa vykoná tak, že prítomný veriteľ resp. zástupca
veriteľa oprávnený na zasadnutí veriteľského výboru hlasovať, hlasujúci „ZA“ zvolenie Správcom navrhovaného
veriteľa za predsedu veriteľského výboru prejaví svoju vôľu zdvihnutím ruky po výzve Správcu. Naopak, veriteľ,
resp. zástupca veriteľa oprávnený na zasadnutí veriteľského výboru hlasovať, hlasujúci „PROTI“ zvoleniu
Správcom navrhovaného veriteľa za predsedu veriteľského výboru prejaví svoju vôľu zdvihnutím ruky po výzve
Správcu. Veriteľ, resp. zástupca veriteľa oprávnený na zasadnutí veriteľského výboru hlasovať, zdržujúci sa
hlasovania, prejaví svoju vôľu zdvihnutím ruky po výzve Správcu.
IV. Voľba predsedu veriteľského výboru
Správca predložil návrh na predsedu veriteľského výboru, a to ZSE Energia, a.s., ako veriteľa s najvyššou
prihlásenou pohľadávkou a vyzval prítomných veriteľov na predloženie iných návrhov na predsedu veriteľského
výboru. Zo strany prítomných veriteľov nebol predložený iný návrh na predsedu veriteľského výboru. Na to dal
Správca návrh na hlasovanie, aby predsedom veriteľského výboru bol zvolený veriteľ ZSE Energia, a.s.
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Následne Správca pristúpil k samotnej voľbe predsedu veriteľského výboru.
HLASOVANIE
ZA
PROTI
ZDRŽAL SA

3 hlasy
0 hlasov
0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania veriteľský výbor prijal nasledovné u z n e s e n i e :
Veriteľský výbor v konkurze vyhlásenom na majetok úpadcu SLOVAKIA STEEL MILLS, a.s. v konkurze, so
sídlom na ulici Priemyselná 720, 072 22 Strážske, Slovenská republika, IČO: 36 772 623 zvolil za predsedu
veriteľského výboru veriteľa ZSE Energia, a.s., miesto podnikania Čulenova 6, 816 47 Bratislava,
Slovenská republika, IČO: 36 677 281.
V. Záver
Správca a predseda veriteľského výboru na záver vyzvali prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie
prípadných odôvodnených námietok proti uzneseniam prijatým veriteľským výborom z dôvodu ich rozporu so
spoločným záujmom nezabezpečených veriteľov, pričom zo strany členov veriteľského výboru nedošlo
k vzneseniu námietok voči prijatým uzneseniam. Správca a predseda veriteľského výboru následne poďakovali
prítomným za účasť a o 14:30 hod. zasadnutie veriteľského výboru ukončili.

ZSE Energia, a.s.
Predseda Veriteľského výboru
v z. ius aegis s. r. o.
JUDr.

Radoslav

Zigo,

advokát/konateľ

K091421
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ficzuová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 188 / 28, 076 43 Čierna nad Tisou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.05.1959
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/88/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/88/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
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výkonom funkcie správcu
Dlžník: Mária Ficzuová, narodená: 20.05.1959, bytom: Školská 188/28, 076 43 Čierna nad Tisou
Deň zapísania majetku: 09.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

K091422
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bérešová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zimná 1585/9, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Palčík
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/468/2019 S1931
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/468/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová zložka č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: Peňažná pohľadávka
Celková suma: 500,- EUR
Mena: EUR
Právny dôvod vzniku: Preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhrady nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom funkcie správcu
Dlžník: Helena Bérešová, narodená: 06.08.1956, bytom: Zimná 1585/9, 075 01 Trebišov
Deň zapísania majetku: 01.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 500,- EUR

Súpisová zložka č. 2
Typ súpisovej zložky majetku: Pohľadávka z účtu v banke
Zostatková suma: 1.462,03 EUR
Číslo účtu: IBAN: AT06 2011 1840 2550 8200
Mena: EUR
Banka: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG
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Deň zapísania majetku: 01.10.2019
Dôvod zapísania majetku: § 167h ods. 1 ZKR
Súpisová hodnota majetku: 1.462,03 EUR

K091423
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gapčová Bilá Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 964/57, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/281/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/281/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Vo vyššie označenej konkurznej veci podľa § 8 ods. 4 Zákona č. 8/2005 Z.z. o správcoch oznamujem účastníkom
konania, ich zástupcom a ďalším oprávneným osobám, že môžu nahliadať do správcovského spisu vedeného vo
vyššie uvedenej veci, na vyššie uvedenej adrese kancelárie správcu v pracovných dňoch pondelok až piatok
počas úradných hodín od 10.00 hod do 16.00 hod. Plánovaný termín nahliadnutia do spisu prosím vopred
oznámte.
Kontakty: 0918 530 350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk

Správca JUDr. Michael Medviď

K091424
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gapčová Bilá Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podskala 964/57, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.07.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Michael Medviď
Sídlo správcu:
Wurmova 1131/4, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/281/2019 S1566
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/281/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vo vyššie uvedenej konkurznej veci oznamujem veriteľom číslo bankového účtu pre potreby popierania
pohľadávok
IBAN: SK69 1100 0000 0029 3227 4924
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Jedná sa o správcovský účet vedený v Tatra banka, a.s. na vedený na meno Správca JUDr. Michael Medviď.

Správca JUDr. Michael Medviď, 0918530350, medvid@medvid.sk, www.medvid.sk
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