Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

K091426
Spisová značka: 8K/58/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - T&B ecogroup s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010
01 Žilina, IČO: 50 152 025 zastúpený JUDr. Veronika Cigániková, trvale bytom Dedovec 1754/272, 017 01 Považská
Bystrica o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka T&B ecogroup s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého
793/21, 010 01 Žilina, IČO: 50 152 025, o ustanovení predbežného správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: T&B ecogroup s.r.o. so sídlom Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina, IČO: 50 152 025
predbežného správcu: JUDr. Oliver Korec, sídlo kancelárie: Kominárska 2,4; 831 04 Bratislava, značka správcu: S
322.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091427
Spisová značka: 8K/14/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok dlžníka: Ladislav Bašternák,
nar. 07.09. 1972, trvale bytom Námestie slobody č.13, 811 06 Bratislava, o návrhu správcu na priznanie paušálnej
odmeny za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov,
rozhodol
Súd priznáva správcovi: JUDr. Lenka Ivanová, so sídlom kancelárie Plynárenská 1, 821 09
Bratislava, značka správcu S 1811, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov
vo výške 6.600,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 1.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091428
Spisová značka: 37K/9/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: UniCare, s.r.o., so sídlom
Poloreckého 3, Bratislava - Petržalka, IČO: 45 466 394, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi: Ing. Ľuboš Janček, so sídlom Chorvátsky Grob, 900 25, Dubová 3156/14, zn.sp.: S1214,
paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 5. 520,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 4.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091429
Spisová značka: 8K/59/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka C -PROJECT s.r.o. v likvidácii so sídlom Tomášikova
3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 46 831 681 v mene ktorého koná likvidátor Ing. Ladislav Kozmon, trvalý pobyt
Sartorisova 8, 821 08 Bratislava o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: C -PROJECT s.r.o. v likvidácii
so sídlom Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 46 831 681, o ustanovení predbežného správcu,
rozhodol
Súd ustanovuje dlžníkovi: C -PROJECT s.r.o. v likvidácii so sídlom Tomášikova 3/A, 821 01 Bratislava, IČO: 46
831 681 predbežného správcu: JUDr. Viera Kubicová, so sídlom kancelárie Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava.
Súd ukladá Predbežnému správcovi povinnosť zistiť, či majetok Dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu, vypracovať a predložiť súdu v lehote 10 dní od ustanovenia do funkcie podrobnú písomnú správu o stave
zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 20 dní od ustanovenia do funkcie druhú podrobnú
písomnú správu o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných úkonoch, v lehote 28 dní od ustanovenia do
funkcie tretiu podrobnú písomnú správu o týchto skutočnostiach a najneskôr do 45 dní od ustanovenia podať súdu
záverečnú správu o majetnosti alebo nemajetnosti Dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR). Uznesenie sa považuje za doručené dňom
jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Bratislava I dňa 7.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091430
Spisová značka: 3K/23/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: Switch spol. s. r. o., so sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra,
IČO: 35 911 247, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Ing. Anett Pirohár, so sídlom Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, značka správcu
S1534 z funkcie správcu úpadcu: Switch spol. s. r. o., so sídlom Štefánikova 94, 900 01 Modra, IČO: 35 911 247.
Súd ukladá: Ing. Anett Pirohár, so sídlom Jaskový rad 189, 831 01 Bratislava, značka správcu S1534, vykonávať
činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany majetku, ktorý podlieha
konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091431
Spisová značka: 4K/15/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Krajčirovič, nar.
31.08.1976, 900 01 Sološnica 94, správcom ktorého je: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821
03 Bratislava, značka správcu: S 1175, o návrhu správcu na schválenie čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstaty,
rozhodol
Súd schvaľuje návrh čiastkového rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty, správcu: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom
kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1175 v súlade s návrhom doručeným súdu dňa
29.04.2019
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (198 ods. 1 ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 30.9.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091432
Spisová značka: 3K/23/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci AB technology s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821 09 Bratislava, IČO: 44
752 237, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09
Bratislava, značka správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu AB technology s.r.o., so sídlom Trenčianska 57, 821
09 Bratislava, IČO: 44 752 237.
Súd ukladá: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka
správcu S1433, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a
ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091433
Spisová značka: 2K/26/2014
Okresný súd Bratislava I v právnej veci Mgr. Jana Hanulová, nar. 25.08.1951, bytom Harmónia 3013, 900 01 Modra,
o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09
Bratislava, značka správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu Mgr. Jana Hanulová, nar. 25.08.1951, bytom Harmónia
3013, 900 01 Modra.
Súd ukladá: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka
správcu S1433, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a
ochrany majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
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K091434
Spisová značka: 4K/15/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Marián Krajčirovič, nar.
31.08.1976, 900 01 Sološnica 94, správcom ktorého je: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821
03 Bratislava, značka správcu: S 1175, o návrhu na odvolanie správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, značka správcu: S
1175 z funkcie správcu úpadcu: Marián Krajčirovič, nar. 31.08.1976, 900 01 Sološnica 94.
Súd ukladá: Ing. Vladimír Budiač, so sídlom kancelárie Seberíniho 1, 821 03 Bratislava, značka správcu: S 1175
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. Vladimír Sklenka, sudca
K091435
Spisová značka: 4K/2/2012
Okresný súd Bratislava I v právnej veci Mgr. Janka Kubánková, nar. 10.10.1969, bytom Ožvoldíková 6, 841 02
Bratislava, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09
Bratislava, značka správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu Mgr. Janka Kubánková, nar. 10.10.1969, bytom
Ožvoldíková 6, 841 02 Bratislava.
Súd ukladá: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka správcu
S1433, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany
majetku, ktorý podlieha konkurzu, až do ustanovenia nového správcu.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Bratislava I dňa 3.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091436
Spisová značka: 8K/48/2015
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MKV spol. s.r.o., so sídlom Cesta Mládeže 18, 901 01
Malacky, IČO: 35 942 380, v menej ktorej koná správca: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom
Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka správcu S1433, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka:
Ing. Mário Šimek - MKV, s miestom podnikania č. 475, 900 63 Jakubov, IČO: 32 642 890, o odvolaní správcu,
rozhodol
Súd o d v o l á v a: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09
Bratislava, značka správcu S1433 z funkcie správcu úpadcu Ing. Mário Šimek - MKV, s miestom podnikania č. 475,
900 63 Jakubov, IČO: 32 642 890.
Súd ukladá: Crossdefault Management Group, k. s., so sídlom Grösslingová 56, 811 09 Bratislava, značka správcu
S1433, vykonávať činnosti súvisiace s výkonom funkcie správcu, najmä činnosti týkajúce sa správy a ochrany
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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
K091437
Spisová značka: 6K/39/2017
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Diligentia R.C., s.r.o., so sídlom
Ivánska cesta 12, 821 04 Bratislava, IČO: 46 008 616, o návrhu správcu na priznanie paušálnej odmeny za výkon
funkcie do konania prvej schôdze veriteľov, takto
rozhodol
Súd priznáva správcovi: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom Námestie Martina Benku 10, 811
07 Bratislava, IČO: 36 669 415, zn. správcu: S1169, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej
schôdze veriteľov vo výške 7. 920,00 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091438
Spisová značka: 37K/82/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Tonka, Sáradská 786/16,
915 97 Žitavany, likvidátor dlžníka: RELIN ELB s.r.o. v likvidácii, Potočná 42, 900 84 Báhoň, IČO: 35 849 631,
správcom ktorého je: JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zn.sp.: S 105, o návrhu
správcu na uznanie konkurzu za malý,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: RELIN ELB s.r.o. v likvidácii, Potočná 42, 900 84 Báhoň, IČO: 35 849 631, uznáva
za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 4.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091439
Spisová značka: 37K/61/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PRS Constructing, s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811
01 Bratislava, IČO: 47 364 084, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PRS Constructing, s.r.o., so
sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 47 364 084 , takto
rozhodol
Súd začína konkurzné konanie voči dlžníkovi: PRS Constructing, s.r.o., so sídlom Zámocká 3, 811 01 Bratislava,
IČO: 47 364 084.
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Poučenie:
: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR). Konkurzné konanie sa začína zverejnením
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku a má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje.
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra.

Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091440
Spisová značka: 37K/46/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Clavier Coffee Company s.r.o., so sídlom
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 804 651, právne zast.: JUDr. Jana Vargová - advokát, so sídlom
Kováčska 19, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Clavier Coffee Company s.r.o., so
sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 804 651, o určení odmeny predbežného správcu, takto
rozhodol
I. Súd priznáva predbežnému správcovi: Mgr. Ľubomír Bugáň, so sídlom Bajkalská 25/A, 821 01 Bratislava, zn.sp.:
S1238, 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. 60/2019, 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 7.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091441
Spisová značka: 37K/46/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Clavier Coffee Company s.r.o., so sídlom
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 804 651, právne zast.: JUDr. Jana Vargová - advokát, so sídlom
Kováčska 19, 040 01 Košice o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Clavier Coffee Company s.r.o., so
sídlom Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava, IČO: 50 804 651, takto
rozhodol
I. Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Clavier Coffee Company s.r.o., so sídlom Svätoplukova 28, 821
08 Bratislava, IČO: 50 804 651, pre nedostatok majetku.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091442
Spisová značka: 3K/23/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TABAKOLAND,
a.s., so sídlom Ventúrska 9, 811 01 Bratislava, IČO: 35 741 155,
rozhodol
Súd ustanovuje do funkcie správcu úpadcu: TABAKOLAND, a.s., so sídlom Ventúrska 9, 811 01
Bratislava, IČO: 35 741 155 správcu: ADVO INSOLVENCY, k.s., Hollého 10, 949 01 Nitra, S 1604.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 7.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091443
Spisová značka: 2K/61/2011
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa- dlžníka: K-- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811
03 Bratislava, IČO: 36 817 732, správcom ktorého je Insolvency k.s. sídlo kancelárie Gagarinova 10A, 821 05
Bratislava, značka správcu S 1639, o návrhu správcu na uznanie konkurzu za malý konkurz,
rozhodol
Súd konkurz na majetok úpadcu: K-- DAMAS s.r.o. v likvidácii, so sídlom Klariská 7, 811 03
Bratislava, IČO: 36 817 732, uznáva za malý.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 druhá veta ZKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 7.10.2019
JUDr. Katarína Bartalská, sudca
K091444
Spisová značka: 37K/48/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PRING, družstvo, so sídlom Račianska 57, Bratislava,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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IČO: 00 597 678, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: PRING, družstvo, so sídlom Račianska 57,
Bratislava, IČO: 00 597 678, takto
rozhodol
I. Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: PRING, družstvo, so sídlom Račianska 57, Bratislava, IČO: 00
597 678, pre nedostatok majetku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091445
Spisová značka: 37K/79/2018
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: UNITRANS TREBIŠOV, s. r.o., so sídlom Hradišská
7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249, právne zast.: Advokátska kancelária Juraj Seitz s.r.o., so sídlom Moyzesova
36, 040 01 Košice, IČO: 47 157 437 o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: DÚHA, a.s. so sídlom
Prievozská 4D, Bratislava, 821 09 Bratislava, IČO: 31 690 360, takto
rozhodol

Súd v r a c i a zaplatený preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu zložiteľovi preddavku:
UNITRANS TREBIŠOV, s. r.o., so sídlom Hradišská 7, 075 01 Trebišov, IČO: 36 570 249, vedeného pod položkou
denníka D 19, pol. reg. 297/2018 vo výške 1.500,00 EUR prostredníctvom učtárne tunajšieho súdu, po právoplatnosti
tohto rozhodnutia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné. (§ 198 ods. 1 ZoKR)
Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091446
Spisová značka: 37K/33/2019
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Axel Schwentker, konkurzný správca majetku
spoločnosti IMR Indrustrie-Montagen-Rohrleitungsbau Ruhnke GmbH, so sídlom Zum Aquarium 6, 460 47
Oberhausen Nemecko, právne zast.: bnt attorneys-at-law s.r.o., Cintorínska 7, 811 08 Bratislava, IČO: 35 886 978 o
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Simple Buy, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 50 558 536, takto
rozhodol
Súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi: Simple Buy, s.r.o., so sídlom Karpatské námestie 10, 831 06
Bratislava, IČO: 50 558 536, pre nedostatok majetku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu je oprávnený podať odvolanie každý veriteľ dlžníka 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 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091447
Spisová značka: 37K/73/2018

Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: MAFRA a.s., so sídlom Karla Engliše 519/11, 150 00
Praha, Česká republika, IČO: 453 13 351, zast. advokátska kancelária agner&partners, s.r.o., so sídlom Špitálska 10,
811 08 Bratislava, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Eurotransfer, spol s. r. o., so sídlom
Trenčianska 53, 821 09 Bratislava, IČO: 31 722 261, o návrhu na predĺženie lehoty na popretie pohľadávok, takto
rozhodol
Súd predlžuje predbežnému správcovi: JUDr. Juraj Puskailer so sídlom kancelárie Bratislava, 831 02, Račianska 71,
zn.sp. S1172, lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné (§ 198 ods. 1 ZoKR).
Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
JUDr. Vladimír Sklenka, sudca
K091448
Spisová značka: 8K/21/2016
Okresný súd Bratislava I v právnej veci navrhovateľa: úpadcu PTK-Echo Services s. r. o., so sídlom Prešovská 39,
821 08 Bratislava, IČO: 44 263 279, správcom ktorého je JUDr. Barbora Hudeková, so sídlom kancelárie Kominárska
2,4, 831 04 Bratislava, zn. správcu S 1465 uznesením zo dňa 06.09.2019, č. k. 8K/21/2016-235, zrušil pre
nedostatok majetku konkurzné konanie vyhlásené voči dlžníkovi. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa
04.10.2019.
Okresný súd Bratislava I dňa 9.10.2019
Mgr. Peter Salaj, vyšší súdny úradník
K091449
Spisová značka: 4K/9/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa Marek Lavrinc, nar. 05. 04. 1982, bytom Klokočova 734,
981 01 Hnúšťa likvidátor spoločnosti TUCCI s.r.o., v likvidácii, so sídlom Klokočova 734, 981 01 Hnúšťa, IČO: 46 120
378, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro, vložka č. 20007/S, o návrhu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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likvidátora na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, takto
rozhodol
I.
V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka TUCCI s.r.o., v likvidácii, so sídlom Klokočova 734, 981 01
Hnúšťa, IČO: 46 120 378.
II.

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

III.
U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty Ing. Petra Medveďa, so sídlom kancelárie
Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica, značka správcu S1171.
IV.
Súd vyzýva veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Súd
ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu známych veriteľov dlžníka,
ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej
republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
Poučenie:
1. Proti tomuto uzneseniu je odvolanie prípustné iba z dôvodu nedostatku medzinárodnej právomoci. Odvolanie
podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ (čl. 5 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 v spojení s § 198 ods. 1 ZKR).
2.
Odvolanie sa musí podať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni
zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej
Bystrici. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu
vykonanej opravy (§ 362 CSP).
3. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR). Vyhlásenie
konkurzu bráni tomu, aby na úpadcu začalo alebo prebiehalo reštrukturalizačné konanie. Ak počas konkurzu dôjde
na súd návrh na povolenie reštrukturalizácie úpadcu, súd návrh na povolenie reštrukturalizácie uznesením odmietne
(§ 23 ods. 2 ZKR).
4. Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. Prihláška sa podáva v
jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená
v základnej prihlasovacej lehote do 45
dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do
elektronickej schránky správcu sa prihláška považuje za doručenú aj na súde. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku
neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s
prihlásenou pohľadávkou. (§ 28 ods. 1, 2, 3 ZKR). Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu sa
považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§ 199 ods. 9 druhá
veta ZKR).
5. Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28 ods. 4
ZKR).
6. Prihláškou možno uplatniť aj budúcu pohľadávku alebo pohľadávku, ktorej vznik je viazaný na splnenie podmienky
(„podmienená pohľadávka“); práva spojené s podmienenou pohľadávkou je však podmienený veriteľ oprávnený
uplatňovať, až keď správcovi preukáže vznik podmienenej pohľadávky (§ 28 ods. 5 ZKR).
7. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe, ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Ak si takýto veriteľ svoju
zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze
neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho
obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako pohľadávku proti podstate, ktorá sa však
uspokojí až po uspokojení všetkých ostaných pohľadávok, proti tejto podstate (ust. § 28 ods. 7 a 8 ZKR).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29, ods. 1 ZKR).
Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive, ktorého vzor je ustanovený v prílohe č. 4 vyhlášky MS SR
č.
665/2005 Z.z. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
10. V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
11. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve,
v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada (§ 29 ods. 7 ZKR).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a ustanovenie
zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom
vestníku
(§ 29 ods. 8 ZKR).
14. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách,
sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň
vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená
v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a
nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 4 a 5 ZKR).
15. Účastník konkurzného konania má právo najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok uplatniť
námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a rozhodnúť, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k
účastníkom alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o ich nezaujatosti. Na neskôr doručené námietky súd
neprihliada (197 ods. 6 ZKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada (§ 52 ods. 2 CSP).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K091450
Spisová značka: 4K/12/2019
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa TOP DESIGN, s.r.o., so sídlom Kirijevská 12, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 36 029 319, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel. Sro,
vložka č. 5305/S, o návrhu dlžníka na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Súd u s t a n o v u j e Ing. Ernesta Mésároša, so sídlom kancelárie SNP 269/13, 962 31 Sliač,
značka správcu S1250 do funkcie predbežného správcu dlžníka TOP DESIGN, s.r.o., so sídlom Kirijevská 12, 979 01
Rimavská Sobota, IČO: 36 029 319.
II.
Predbežný správca je povinný zistiť, či majetok dlžníka bude postačovať aspoň na úhradu nákladov
konkurzu a vypracovať a predložiť súdu podrobné písomné správy o stave zisťovania majetku dlžníka a vykonaných
úkonoch s tým, že prvú správu predloží správca súdu do 10 dní od ustanovenia do funkcie, druhú správu predloží
správca súdu do 20 dní od ustanovenia do funkcie, tretiu správu predloží správca súdu do 28 dní od ustanovenia do
funkcie a najneskôr do 45 dní od ustanovenia do funkcie podá súdu záverečnú správu o majetnosti alebo
nemajetnosti dlžníka.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie. (§ 198 ods. 1 ZKR) Uznesenie je vykonateľné, len čo bolo
doručené predbežnému správcovi.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K091451
Spisová značka: 2K/71/2015
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu RU stav s. r. o. "v likvidácii",
so sídlom 976 03 Harmanec, Harmanec 2, IČO: 36 434 825, správcom konkurznej podstaty ktorého je FARDOUS
PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie, 960 01 Zvolen, Námestie SNP 37, o návrhu na vstup nového
veriteľa do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa, takto
rozhodol
P o v o ľ u j e vstup nového veriteľa - Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
005 do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa - Sociálna poisťovňa, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, IČO: 30 807 484 v rozsahu prihlásených pohľadávok vo výške 346,78 eura, zapísaných v
konečnom zozname prihlásených pohľadávok pod č. 4.1, 4.2, 4.3 a 4.4
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je oprávnený podať odvolanie ten, koho sa prevod alebo prechod pohľadávky priamo týka.
Odvolanie možno podať v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na Krajský súd v Banskej Bystrici.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 C. s. p.) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091452
Spisová značka: 5K/1/2018
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na úpadcu J. F. K. s.r.o. „v konkurze“, IČO: 31
717 047, so sídlom Haburská 25, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, zapísaný v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 128285/B, v konaní zastúpený JUDr. Miroslavom Belicom,
advokátom so sídlom 949 01 Nitra, Štefánikova trieda 79, IČO: 42 049 385, ktorého správcom je LawService
Recovery, k. s., IČO: 47 817 003, so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, značka správcu S1731, o návrhu
odvolaného správcu konkurznej podstaty JUDr. Jozefa Veselého, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš,
značka správcu S610, na priznanie paušálnej odmeny za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov,
takto
rozhodol
Súd p r i z n á v a JUDr. Jozefovi Veselému, so sídlom kancelárie Mierová 1, 990 01 Veľký Krtíš, značka správcu
S610, paušálnu odmenu za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov v sume 3.960 Eur (3.300 Eur + 20%
DPH v sume 660 Eur).
Poučenie:
Proti uzneseniu je oprávnená podať odvolanie osoba, ktorej nebolo vyhovené per analogiam podľa § 21 ods. 3 ZoKR.
Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia v
Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu, ku Krajskému súdu v Banskej Bystrici a to písomne v dvoch
(2) vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.10.2019
JUDr. Dominika Rejdovianová, sudca
K091453
Spisová značka: 1K/29/2006
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu R.S.K. spol. s r.o. „v
konkurze“, Cukrovarská 12, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 31 581 561, správcom konkurznej podstaty ktorého je
Mgr. Robert Antal, so sídlom kancelárie Kláry Jarunkovej 2, 974 04 Banská Bystrica, o návrhu správcu na uloženie
záväzného pokynu na speňažovanie, takto
rozhodol
I.
Súd ukladá správcovi konkurznej podstaty úpadcu záväzný pokyn na speňažovanie podstatnej časti
majetku patriaceho k podniku úpadcu zapísanej v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
149/2019 zo dňa 05.08.2019 pod zn. K067605 pod bodmi 1) až 29) ako nehnuteľnosti na LV č. 2941 vedenom
Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor katastrálny, katastrálne územie Rimavská Sobota ako:
a)
parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape pod číslom:
1)
CKN 2410/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 321 m2,
2)
CKN 2410/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17 m2,
3)
CKN 2411 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 097 m2,
4)
CKN 2412/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 179 m2,
5)
CKN 2412/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 73 m2,
6)
CKN 2413 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 068 m2,
7)
CKN 2414/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 786 m2,
8)
CKN 2414/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2 159 m2,
9)
CKN 2414/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1 254 m2,
10)
CKN 2414/4 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 463 m2,
11)
CKN 2414/5 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 33 m2,
12)
CKN 2414/6 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 59 m2,
13)
CKN 2416/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 344 m2,
14)
CKN 2417 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 275 m2,
15)
CKN 2418 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 498 m2,
16)
CKN 2420/1 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 915 m2,
17)
CKN 2420/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 528 m2,
18)
CKN 2420/3 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 49 m2 a
b)
Stavby:
19)
súpisné číslo 57 administratívna budova VHJ-CO na parcele č. CKN 2413,
20)
súpisné číslo 2101 šatne, jedáleň, garáže na parcele č. CKN 2416/1 postavenom,
21)
súpisné číslo 2293 sklad na parcele č. CKN 2414/1,
22)
súpisné číslo 2570 prístavba k AB na parcele č. CKN 2410/3,
23)
súpisné číslo 4236 baliareň na parcele č. CKN 2411,
24)
súpisné číslo 4237 výrobňa zeleniny na parcele č. CKN 2412/2
25)
súpisné číslo 4237 výrobňa zeleniny na parcele č. CKN 2412/3,
26)
súpisné číslo 4239 výrobňa zeleniny na parcele č. CKN 2417,
27)
súpisné číslo 4240 sklad na parcele č. CKN 2418,
28)
súpisné číslo 4241 zámočnícka dielňa na parcele č. CKN 2420/2,
29)
súpisné číslo 4378 prístavba pomocných priestorov výrobne na parcele č. CKN 2414/4,
a to predajom formou ponukového konania za podmienok uvedených v zásadách speňažovania predložených súdu
správcom v rámci žiadosti o uloženie záväzného pokynu.
II.
Správca je povinný odmietnuť ponuku zjavne neprimeranú. O výsledku ponukového konania je správca
povinný bezodkladne informovať súd.
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 nie je odvolanie prípustné (§ 198 ods. 1 ZKR) .
Okresný súd Banská Bystrica dňa 08.10.2019
JUDr. Ľubica Mojžišová, sudca
K091454
Spisová značka: 2K/31/2013
Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu ForHaus s.r.o., so sídlom
960 01 Zvolen, I. Lihoveckého 1855/4, IČO: 45 506 248, zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Banská
Bystrica, odd. Sro, vložka č. 18074/S, správcom konkurznej podstaty ktorého je Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, so
sídlom kancelárie Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica, uznesením č. k. 2K 31 /2013 - 484 zo dňa 12. 09.
2019 zrušil konkurz pre nedostatok majetku úpadcu. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 05. 10. 2019.
Okresný súd Banská Bystrica dňa 09.10.2019
Mgr. Zuzana Antalová, sudca
K091455
Spisová značka: 26K/25/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: CLAVIER s. r. o., so sídlom: Jána Hollého 698/1, 071 01
Michalovce, IČO: 45 931 852, zast.: JUDr. Jana Vargová, advokátka, Kováčska 19, 040 01 Košice, IČO: 35 572 621
o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
Z a č í n a konkurzné konanie voči dlžníkovi: CLAVIER s. r. o., so sídlom: Jána Hollého 698/1, 071 01 Michalovce,
IČO: 45 931 852.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Zverejnením tohto uznesenia v Obchodnom vestníku sa začína konkurzné konanie. Začatie konkurzného konania
bráni tomu, aby na majetok toho istého dlžníka začalo iné konkurzné konanie.
Začatie konkurzného konania má tieto účinky:
a) dlžník je povinný obmedziť výkon činnosti len na bežné právne úkony; ak dlžník poruší túto povinnosť, platnosť
právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať,
b) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno začať konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie; už začaté
konania o výkon rozhodnutia alebo exekučné konania sa prerušujú,
c) na majetok patriaci dlžníkovi nemožno pre záväzok dlžníka zabezpečený zabezpečovacím právom začať ani
pokračovať vo výkone zabezpečovacieho práva; tento účinok sa nevzťahuje na výkon zabezpečovacieho práva
vzťahujúceho sa na peňažné prostriedky, pohľadávky z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, štátne
dlhopisy, prevoditeľné cenné papiere alebo na pokračovanie vo výkone zabezpečovacieho práva dobrovoľnou
dražbou podľa osobitného predpisu,
d) konanie o zrušení spoločnosti bez likvidácie sa prerušuje,
e) nemožno rozhodnúť o splynutí, zlúčení alebo rozdelení dlžníka a rozhodnutie o splynutí, zlúčení alebo rozdelení
dlžníka zapísať do obchodného registra (§ 14 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.10.2019
JUDr. Július Tóth, 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

14

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

K091456
Spisová značka: 26K/26/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Rebekeplex s. r. o. v likvidácii, so sídlom: Trieda SNP
446/3, 040 11 Košice - Západ, IČO: 44 542 704, zast.: Melánia Medzvecová, likvidátor, Trieda SNP 446/3, 040 11
Košice - Západ o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
V y z ý v a dlžníka, aby v lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia písomne odstránil tieto nedostatky
návrhu na vyhlásenie konkurzu doručeného tunajšiemu súdu dňa 24.09.2019:
Doložiť Zoznam majetku v súlade s ust. § 4 ods. 1 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doložiť Zoznam záväzkov v súlade s ust. § 5 ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Doložiť Zmluvný prehľad v súlade s ust. § 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.
665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
Doložiť mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (likvidačnú účtovnú súvahu), z ktorej by bolo zrejmé,
že majetok dlžníka nepostačuje ani na úhradu preddavku alebo doložiť doklad preukazujúci zaplatenie preddavku na
úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu.
Uvedené je potrebné predložiť k sp. zn. : 26K/26/2019 vo vyššie stanovenej lehote v potrebnom počte
rovnopisov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak dlžník nedoplní podanie v lehote 10 dní odo dňa doručenia uznesenia podľa poučenia súdu, súd rozhodne o
odmietnutí návrhu. (§ 14 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 ods. 9 ZKR)
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091457
Spisová značka: 26K/23/2019
Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: VINOLA UNIVERZAL, s.r.o., so sídlom: Pražská 4, 040
01 Košice, IČO: 31 705 642, zast. likvidátorom: Mgr. Tomáš Palčík, správca, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040 01
Košice, zn. správcu: S1931 o návrhu na vyhlásenie konkurzu takto
rozhodol
U s t a n o v u j e dlžníkovi predbežného správcu: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie Žriedlová 3, 040
01 Košice, zn. správcu: S832.
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,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 ods. 9 ZKR).

Okresný súd Košice I dňa 9.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091458
Spisová značka: 30K/4/2019
Okresný súd Košice I vo veci navrhovateľa: GEPI s.r.o., Kľušov 317, 086 22 Kľušov, IČO: 50 210 050, proti dlžníkovi:
D.M.C. - Karpaty, s.r.o., so sídlom Sabinovská 61, 080 01 Prešov (pôvodne sídlo Pražská 4, 040 11 Košice), IČO: 36
601 519, o predĺžení lehoty na popretie pohľadávok správcom, takto
rozhodol
P r e d l ž u j e správcovi lehotu na popretie pohľadávok o 30 dní.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Pavel Varga,
K091459
Spisová značka: 26K/43/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.,
so sídlom Červený rak 3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária
SELTON legal s.r.o., so sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019 o návrhu správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1169 na podanie žaloby voči správcovi takto
rozhodol
Ukladá JUDr. Jánovi Bodnárovi, správcovi konkurznej podstaty úpadcu: Truck Center Košice s.r.o. v konkurze, so
sídlom Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980, so sídlom kancelárie správcu Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1714 v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi: BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169 žalobu, ktorou sa
bude domáhať vylúčenia majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č.
114/2017 zo dňa 15.06.2017, a to:
súpisová zložka majetku oddelenej podstaty č. 1; označenie súpisovej zložky majetku oddelenej
podstaty: nehnuteľnosť - pozemky; opis súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: pozemok - parcela registra
„C“, parc. č. 449/412, výmera: 1284 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská republika,
obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, číslo listu vlastníctva: 14131 a pozemok - parcela registra „C“,
parc. č. 449/477, výmera: 4061 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská republika, obec:
Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, číslo listu vlastníctva: 14131; spoluvlastnícky podiel: 1/1; súpisová
hodnota: 291.000 eur; označenie zabezpečeného veriteľa: Milan Trn; pripísanie poznámky o spornom zápise v
prospech nasledujúcich osôb: 1. Truck Center Košice s.r.o., so sídlom Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

16

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

a 2. Ing. Dušan Cais, Klimkovičova 14, 040 23 Košice zverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2017 zo dňa
23.06.2017
súpisová zložka majetku oddelenej podstaty č. 2; označenie súpisovej zložky majetku oddelenej
podstaty: nehnuteľnosť - rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom; opis súpisovej zložky majetku
oddelenej podstaty: stavba postavená na pozemku - parcely registra „C“, parc. č. 449/412, výmera: 1284 m2, štát:
Slovenská republika, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, číslo listu vlastníctva: 14319, lokalita:
Račí potok, pozostávajúca z dvoch častí: jednopodlažná - Dielňa a dvojpodlažná - Administratívna budova,
vybudované v roku 2010 z oceľovej montovanej konštrukcie s výplňovým tepelnoizolačným obvodovým plášťom,
zabudovaná je elektroinštalácia (svetelná a motorická), rozvody teplej a studenej vody, vykurovacia sústava, rozvody
kanalizácie; rozvody plynu vybudované nie sú; príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje na LV, najmä: ploty, studne,
vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, spevnené plochy z monolitického betónu, vnútroareálová kanalizácia DN
200, DN 300, DN 400, odkanalizovanie strešných zvodov, kanalizačné šachty, odlučovač ropných látok, akumulačná
nádrž vody, čistička ALFA, trafostanica, NN prípojka, VN prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu, stožiare, spevnené
plochy spodná stavba a zámková dlažba, vráta na diaľkové ovládanie; spoluvlastnícky podiel: 1/1; súpisová hodnota:
1.520.000 eur; označenie zabezpečeného veriteľa: Milan Trn; pripísanie poznámky o spornom zápise v prospech
nasledujúcich osôb: 1. Truck Center Košice s.r.o., so sídlom Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980 a 2. Ing.
Dušan Cais, Klimkovičova 14, 040 23 Košice zverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2017 zo dňa 23.06.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o
vylúčenie sporného majetku zo súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné (§ 78
ods. 4 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 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 1.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091460
Spisová značka: 32K/11/2017
32K/11/2017
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: TOMSTAV group s. r. o., so sídlom:
Okružná 1304/90, 071 01 Michalovce, IČO: 45 409 315 uznesením zo dňa 18.04.2019 č.k. 32K/11/2017-365 potvrdil
prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom: Železničná č. 1, 041
90 Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), IČO: 42 499 500 na navrhovateľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok
u správcu pod č. 2/1 - 2/36 v celkovej výške 81.080,59 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.05.2019.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 7.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K091461
Spisová značka: 26K/43/2015
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTO - IMPEX KOŠICE spol. s r.o.,
so sídlom Červený rak 3073/9, 040 01 Košice - Juh, IČO: 47 028 866, právne zastúpený: Advokátska kancelária
SELTON legal s.r.o., so sídlom Medená 24, 811 02 Bratislava - Staré mesto, IČO: 50 001 019 o návrhu správcu
podstaty: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn.
správcu: S1169 na podanie žaloby voči správcovi takto
rozhodol
Ukladá Ing. Dušanovi Caisovi, nar.: 02.09.1960, bytom Topásová 2270/52, 040 11 Košice (predtým bytom
Klimkovičova 14, 040 23 Košice) v lehote 30 dní odo dňa doručenia tohto uznesenia podať voči správcovi:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie: Rázusova 1, 040 01 Košice, zn. správcu: S1169
žalobu, ktorou sa bude domáhať vylúčenia majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty zverejnenom v
Obchodnom vestníku č. 114/2017 zo dňa 15.06.2017, a to:
súpisová zložka majetku oddelenej podstaty č. 1; označenie súpisovej zložky majetku oddelenej
podstaty: nehnuteľnosť - pozemky; opis súpisovej zložky majetku oddelenej podstaty: pozemok - parcela registra
„C“, parc. č. 449/412, výmera: 1284 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská republika,
obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, číslo listu vlastníctva: 14131 a pozemok - parcela registra „C“,
parc. č. 449/477, výmera: 4061 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, štát: Slovenská republika, obec:
Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, číslo listu vlastníctva: 14131; spoluvlastnícky podiel: 1/1; súpisová
hodnota: 291.000 eur; označenie zabezpečeného veriteľa: Milan Trn; pripísanie poznámky o spornom zápise v
prospech nasledujúcich osôb: 1. Truck Center Košice s.r.o., so sídlom Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980
a 2. Ing. Dušan Cais, Klimkovičova 14, 040 23 Košice zverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2017 zo dňa
23.06.2017
súpisová zložka majetku oddelenej podstaty č. 2; označenie súpisovej zložky majetku oddelenej
podstaty: nehnuteľnosť - rozostavaná stavba bez súpisného čísla s príslušenstvom; opis súpisovej zložky majetku
oddelenej podstaty: stavba postavená na pozemku - parcely registra „C“, parc. č. 449/412, výmera: 1284 m2, štát:
Slovenská republika, obec: Košice - Juh, katastrálne územie: Južné Mesto, číslo listu vlastníctva: 14319, lokalita:
Račí potok, pozostávajúca z dvoch častí: jednopodlažná - Dielňa a dvojpodlažná - Administratívna budova,
vybudované v roku 2010 z oceľovej montovanej konštrukcie s výplňovým tepelnoizolačným obvodovým plášťom,
zabudovaná je elektroinštalácia (svetelná a motorická), rozvody teplej a studenej vody, vykurovacia sústava, rozvody
kanalizácie; rozvody plynu vybudované nie sú; príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje na LV, najmä: ploty, studne,
vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, spevnené plochy z monolitického betónu, vnútroareálová kanalizácia DN
200, DN 300, DN 400, odkanalizovanie strešných zvodov, kanalizačné šachty, odlučovač ropných látok, akumulačná
nádrž vody, čistička ALFA, trafostanica, NN prípojka, VN prípojka, vonkajšie osvetlenie areálu, stožiare, spevnené
plochy spodná stavba a zámková dlažba, vráta na diaľkové ovládanie; spoluvlastnícky podiel: 1/1; súpisová hodnota:
1.520.000 eur; označenie zabezpečeného veriteľa: Milan Trn; pripísanie poznámky o spornom zápise v prospech
nasledujúcich osôb: 1. Truck Center Košice s.r.o., so sídlom Topasová 52, 040 11 Košice, IČO: 31 661 980 a 2. Ing.
Dušan Cais, Klimkovičova 14, 040 23 Košice zverejnené v Obchodnom vestníku č. 120/2017 zo dňa 23.06.2017.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Ak osoba uvedená vo výrokovej časti tohto rozhodnutia nepodá v stanovenej lehote proti správcovi žalobu o
vylúčenie sporného majetku zo súpisu majetku, predpokladá sa, že zahrnutie majetku do súpisu je nesporné (§ 78
ods. 4 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 ods. 9 ZKR).
Okresný súd Košice I dňa 1.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
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K091462
Spisová značka: 31K/28/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Soraida s.r.o., so sídlom: Východná 21, 044
71 Čečejovce, IČO: 50 857 622, ktorého správcom podstaty je: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie:
Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832, o vrátení zostatku preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu, takto
rozhodol
Prevádza k rukám správcu podstaty: JUDr. Marek Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice,
zn. správcu: S832 nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.125,- EUR.
Ukladá učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku v celkovej sume 1.125,- EUR
evidovanú v zázname o zložení pod položkou denníka č. D19 - 77/2018 správcovi podstaty, JUDr. Marek
Radačovský, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu: S832 na účet č. SK33 1100 0000 0026
2671 7133, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2019
JUDr. Július Tóth, sudca
K091463
Spisová značka: 26K/29/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTOKOV Košice, spol. s r.o., so
sídlom Svätoplukova 4, 040 01 Košice, IČO: 36 196 886 o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov
takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: FARDOUS PARTNERS správcovská, k. s., so sídlom kancelárie Hviezdoslavova 6, 040
01 Košice, zn. správcu: S1752 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 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,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov, v prípade, že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvedie zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou,
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť súdu notársku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené, ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu predložením nového úplného zoznamu pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom je potrebné pripojiť aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení,
a to až do ukončenia konkurzného konania,
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 1.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091464
Spisová značka: 32K/23/2016
32K/23/2016
OZNAM

Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Ferrara s. r. o., so sídlom: Jantárová 30,
040 01 Košice, IČO: 45 298 386 uznesením zo dňa 22.08.2019 č.k. 32K/23/2016-396 povolil vstup do konkurzného
konania navrhovateľovi: Stredoslovenská energetika, a. s. (do 31.12.2018 Stredoslovenská energetika Obchod, a. s.)
, so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 51 865 467 namiesto pôvodného veriteľa: Stredoslovenská
energetika Holding, a.s. (do 31.12.2018 Stredoslovenská energetika, a.s.), so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47
Žilina, IČO: 36 403 008 do pohľadávok vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 419 až 421, v celkovej
výške 16.107,70 eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 14.09.2019.

Mgr. JUDr. Lucián Török
vyšší súdny úradník

Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
Mgr. JUDr. Lucián Török, vyšší súdny úradník
K091465
Spisová značka: 26K/29/2018

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: AUTOKOV Košice, spol. s r.o., so sídlom
Svätoplukova 4, 040 01 Košice, IČO: 36 196 886 o návrhu odvolaného správcu podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl
Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská 12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286 na priznanie paušálnej
odmeny správcovi za výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Priznáva odvolanému správcovi podstaty: Ing. Zuzana Baumöhl Schwartzová, PhD., so sídlom kancelárie Vojenská
12, 040 01 Košice, zn. správcu: S1286, paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze
veriteľov vo výške 6.600 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 1.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091466
Spisová značka: 31K/43/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: REVO, s.r.o., so sídlom: Žriedlová 11, 040 01 Košice, IČO: 36 575 011,
ktorého správcom podstaty je: JUDr. Tomáš Kališka, so sídlom kancelárie: Žriedlová 3, 040 01 Košice, zn. správcu:
S1743, o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35
776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok, takto
rozhodol
P o t v r d z u j e prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom: Ul. 29.
augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom:
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok pod č. S/91, S/101 až S/113 v
celom rozsahu prihlásenej sumy; vo vzťahu k pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. S/89 potvrdzuje
prevod pohľadávky vo výške 1.838,95 EUR; vo vzťahu k pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. S/93,
potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 1.459,69 EUR; vo vzťahu k pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod
č. S/94, potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 1.460,47 EUR; vo vzťahu k pohľadávke vedenej v zozname
pohľadávok pod č. S/95, potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 1.321,36 EUR; vo vzťahu k pohľadávke vedenej v
zozname pohľadávok pod č. S/96, potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 1.321,32 EUR; vo vzťahu k pohľadávke
vedenej v zozname pohľadávok pod č. S/97, potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 1.444,89 EUR; vo vzťahu k
pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. S/98, potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 956,23 EUR; vo
vzťahu k pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. S/99, potvrdzuje prevod pohľadávky vo výške 956,24
EUR a vo vzťahu k pohľadávke vedenej v zozname pohľadávok pod č. S/100, potvrdzuje prevod pohľadávky výške
1.128,39 EUR.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku) na Okresný súd Košice I a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha
(odvolací návrh). (§ 363 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok).
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2019
JUDr. Július Tóth,
K091467
Spisová značka: 26K/22/2018
Okresný súd Košice I v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SM8 s.r.o., so sídlom: Južná trieda
74, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 394 444 o výkone dohľadu súdom po konaní prvej schôdze veriteľov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01 Košice, značka
správcu: S1566 povinnosť:
vykonávať správcovskú činnosť bez zbytočných prieťahov tak, aby neporušil povinnosti v zmysle ust. §
16 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v lehote každých 45 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,
bezodkladne predložiť súdu každú správu o činnosti správcu, ktorú predkladá každých 90 dní
veriteľskému výboru, resp. zástupcovi veriteľov, v prípade, že došlo k ich zvoleniu, a to až do ukončenia konkurzu,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každého zasadnutia veriteľského výboru, resp.
zasadnutia zástupcu veriteľov, spolu s prezenčnou listinou obsahujúcu zoznam prítomných členov, opis priebehu
zasadnutia a znenia uznesení prijatých veriteľským výborom, resp. zástupcom veriteľov spolu s výsledkami tohto
hlasovania,
bezodkladne predložiť súdu zápisnicu o priebehu každej schôdze veriteľov, ktorej nepredsedá sudca
alebo ním poverený vyšší súdny úradník spolu s prezenčnou listinou, v ktorej uvedie zoznam prítomných, opis
priebehu schôdze veriteľov a znenia uznesení prijatých veriteľmi spolu s výsledkami týchto hlasovaní,
v lehote najmenej 10 dní pred vykonaním každého úkonu týkajúceho sa speňaženia majetku úpadcu
podať súdu podrobnú písomnú správu o takomto úkone, a to až do ukončenia konkurzu,
v prípade speňaženia každej nehnuteľnosti podliehajúcej konkurzu, ktorá sa vykonáva dražbou,
predložiť súdu oznámenie súvisiace s dražbou obsahujúce všetky náležitosti v súlade s ust. § 17 ods. 1 zákona č.
527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov, zverejnené v Obchodnom vestníku spolu s
uvedením čísla Obchodného vestníka, v ktorom bolo predmetné oznámenie uverejnené, a to až do ukončenia
konkurzu,
bezodkladne po ukončení každej dražby predložiť súdu zápisnicu o vykonaní dražby spolu s
prezenčnou listinou a v prípade, že sa priebeh dražby osvedčuje notárskou zápisnicou, predložiť súdu notársku
zápisnicu o priebehu tejto dražby, a to až do ukončenia konkurzu,
do 15 dní od uplynutia každého kalendárneho štvrťroka predložiť súdu prehľadnú evidenciu o
pohľadávkach proti podstate s vyznačením ich právneho dôvodu, uvedením pohľadávok, ktoré boli zaplatené, ako aj
dňa, kedy sa tak stalo, a to až do ukončenia konkurzného konania,
pravidelne aktualizovať zoznam pohľadávok pri každej zmene údajov týkajúcej sa osoby veriteľa alebo
samotnej pohľadávky a každú zmenu zapisovaných údajov v zozname pohľadávok zvýrazniť a po jej zapísaní
oznámiť bezodkladne súdu predložením nového úplného zoznamu pohľadávok so zvýraznením príslušnej zmeny
alebo doplnenia, pričom je potrebné pripojiť aj datované a podpísané vysvetlenie vykonaných zmien alebo doplnení,
a to až do ukončenia konkurzného konania,
požiadať súd o odvolanie z funkcie v prípade, že správcovi bránia v riadnom výkone správcovskej
činnosti zdravotné alebo iné závažné dôvody.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091468
Spisová značka: 32K/23/2016
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: Ferrara s. r. o., so sídlom: Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 45 298
386 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávok takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávok z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63
Bratislava 1, IČO: 30 807 484 na navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava, IČO: 35 776 005, vedených v zozname pohľadávok u správcu pod č. 179-295, 430-432, 434, 733-766 a
810-840 v celkovej výške 236.383,96 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávok priamo
týka, do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na
Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K091469
Spisová značka: 26K/22/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SM8 s.r.o., so sídlom: Južná trieda 74, 040
01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 394 444 o prevedení nespotrebovanej časti preddavku na úhradu odmeny a
výdavkov predbežného správcu takto
rozhodol
P r e v á d z a k rukám správcu podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01
Košice, značka správcu: S1566, nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného
správcu v sume 166,28 eur.
U k l a d á učtárni Okresného súdu Košice I vyplatiť nespotrebovanú časť preddavku na úhradu odmeny a výdavkov
predbežného správcu v sume 166,28 eur evidovaného v zázname o zložení zo dňa 11.09.2018 položka denníka č.
D19 - 53/2018 správcovi podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01 Košice,
značka správcu: S1566 na účet IBAN: SK63 1100 0000 0029 4302 6221, do 3 dní odo dňa doručenia právoplatného
uznesenia.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091470
Spisová značka: 26K/22/2018
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: SM8 s.r.o., so sídlom: Južná trieda 74, 040
01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 50 394 444 o návrhu správcu podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom
kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01 Košice, značka správcu: S1566 na priznanie paušálnej odmeny správcovi za
výkon funkcie do konania prvej schôdze veriteľov takto
rozhodol
Priznáva správcovi podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie Wurmova 1131/4, 040 01 Košice, značka
správcu: S1566 paušálnu odmenu za výkon funkcie správcu do konania prvej schôdze veriteľov vo výške 4.950 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Okresný súd Košice I dňa 3.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091471
Spisová značka: 26K/43/2016
Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Ing. Marek Toporka, narodený:
17.09.1970, trvale bytom Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce o návrhu správcu podstaty: JUDr. Jana Závodská, so
sídlom kancelárie Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice, značka správcu: S737 na zrušenie konkurzu po splnení
konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Ing. Marek Toporka, narodený: 17.09.1970, trvale bytom
Pokroku 3, 044 42 Rozhanovce po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty a veriteľ, ktorého zistená pohľadávka nebola čo i len
z časti uspokojená, a to do 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom
vestníku) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu je spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Okresný súd Košice I dňa 4.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091472
Spisová značka: 32K/28/2016
Okresný súd Košice I vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Miloš Labuzík, narodený:
16.08.1974, trvale bytom: SNP 246, 049 24 Vlachovo, o uloženie záväzného pokynu takto
rozhodol
U k l a d á správcovi úpadcu: JUDr. Nataša Kučerová, so sídlom kancelárie Mlynárska 15, 040 01 Košice,
zn. správcu: S996 pod hrozbou uloženia poriadkovej pokuty povinnosť zvolať v lehote 5 dní odo dňa zverejnenia
tohto uznesenia v Obchodnom vestníku schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov; a v prípade, že táto
schôdza veriteľov nebude uznášaniaschopná, ukladá správcovi úpadcu v lehote 5 dní po jej konaní zvolať opakovanú
schôdzu veriteľov za účelom voľby zástupcu veriteľov; a v prípade, že ani táto opakovaná schôdza veriteľov nebude
uznášaniaschopná, ukladá správcovi úpadcu v lehote 5 dní po jej konaní zvolať ďalšiu opakovanú schôdzu veriteľov
za účelom voľby zástupcu veriteľov.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je odvolanie prípustné.
Súd môže uložiť poriadkovú pokutu tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že nesplní povinnosť uloženú
súdom a svoju nečinnosť v konaní neospravedlní včas a vážnymi okolnosťami, alebo neuposlúchne príkaz súdu.
Výšku poriadkovej pokuty určuje súd s prihliadnutím na povahu porušenej povinnosti; poriadkovú pokutu možno
uložiť do 500 eur. Súd môže pri opakovanom porušení povinnosti uložiť poriadkovú pokutu do 2 000 eur. (§ 102 ods.
1 písm. a) a c), ods. 2, 3 Civilného sporového poriadku)
Okresný súd Košice I dňa 9.10.2019
JUDr. Slávka Garančovská, sudkyňa
K091473
Spisová značka: 26K/64/2016

Sp. zn. 26K/64/2016

OZNAM

Okresný súd Košice I v právnej veci navrhovateľa: 1. Ing. Imrich Krupička, narodený: 13.06.1967, trvale bytom Dolný
Smokovec 55, 059 81 Vysoké Tatry, právne zast: JUDr. Gábor Száraz, advokát, Garbiarska 20, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 41 986 491 2. Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom Železničná č. 1, 041 90 Košice
(predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), 3. Štátna filharmónia Košice, so sídlom Moyzesova 66, 041 23
Košice, IČO: 00 164 844, právne zast.: JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s.r.o., advokátska
kancelária so sídlom Masarykova 2, 040 01 Košice, IČO: 36 861 324 proti dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, so
sídlom Popradská 64/I., 040 11 Košice, IČO: 36 458 911 o návrhu na vyhlásenie konkurzu uverejňuje uznesenie
Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 2CoKR/25/2019-770 takto

UZNESENIE
Krajský súd v Košiciach v senáte predsedníčky senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a sudcov JUDr. Vladimíra Hriba, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a JUDr. Igora Ragana v právnej veci navrhovateľov: 1. I.. I. K., N.. XX.XX.XXXX, T. B. D. S. XX, XXX XX V. T.
zastúpený advokátom JUDr. Gáborom Szárazom, Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa, 2. Slovenská republika Daňový úrad Košice, Železničná 1, 041 90 Košice, 3. Štátna filharmónia Košice, Moyzesova 66, 041 23 Košice, IČO
00 164 844 zastúpený advokátskou kanceláriou JUDr. Rudolf Manik, PhD., MBA, MHA - ADVOKÁT s.r.o.,
Masarykova 2, 040 01 Košice, IČO 36 861 324 proti dlžníkovi: T SILVER, a.s. v likvidácii, Popradská 64/I., 040 11
Košice, IČO 36 458 911 o návrhu na vyhlásenie konkurzu, o odvolaní dlžníka proti uzneseniu Okresného súdu
Košice I zo dňa 15.5.2019 č. k. 26K/64/2016-706 takto

rozhod ol:
P o t v r d z u j e uznesenie.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie ani dovolanie nie je prípustné.
V Košiciach 27. augusta 2019
Mgr. Mária Hlaváčová
predseda senátu
( sudca spravodajca )
JUDr. Vladimír Hrib, PhD.
člen senátu
JUDr. Igor Ragan
člen senátu

Za správnosť vyhotovenia: JUDr. Andrea Pohančeníková
V Košiciach, dňa 2.10.2019

Okresný súd Košice I dňa 2.10.2019
JUDr. Andrea Pohančeníková, vyšší súdny úradník
K091474
Spisová značka: 26K/18/2011
Okresný súd Košice I vo veci malého konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu: Gejza Ragályi, nar. 14.06.1961,
trvale bytom Silica 99, 049 52 Silica o návrhu správcu podstaty: JUDr. Michael Medviď, so sídlom kancelárie
Wurmova 4, 040 01 Košice, zn. správcu: S1566 na zrušenie konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku takto
rozhodol
Z r u š u j e malý konkurz vyhlásený na majetok úpadcu: Gejza Ragályi, nar. 14.06.1961, trvale bytom Silica 99, 049
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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52 Silica po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie správca podstaty 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) na Okresnom súde Košice I, a to písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Podľa ust. § 365 ods. 1 CSP, odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
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. Róbert Zsiga, sudca
K091475
Spisová značka: 26K/61/2015
Okresný súd Košice I v právnej veci úpadcu: AGRO INVEST SLOVAKIA s.r.o., so sídlom Hlavná 88, 076 52 Veľký
Horeš, IČO: 44 726 651 o návrhu navrhovateľa: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 na potvrdenie nadobudnutia pohľadávky takto
rozhodol
Potvrdzuje prevod pohľadávky z pôvodného veriteľa: Slovenská republika - Daňový úrad Košice, so sídlom:
Železničná č. 1, 041 90 Košice (predtým so sídlom Rozvojová 2, 041 90 Košice), IČO: 42 499 500 na navrhovateľa:
Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom: Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, vedenej v zozname
pohľadávok u správcu pod č. 59 vo výške 1.771,12 eur.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu môže podať odvolanie každý, koho sa prevod pohľadávky priamo týka, do 15 dní odo dňa
jeho doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia v Obchodnom vestníku), na Okresnom súde Košice I, a to
písomne, v prípade listinnej podoby v troch vyhotoveniach.
Podľa ust. § 363 CSP, v odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému
rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie
dôvody) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Odvolanie možno odôvodniť len tým, že
a) neboli splnené procesné podmienky,
b) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej
miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces,
c) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd,
d) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
e) súd prvej inštancie nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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f) súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,
g) zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú prípustné ďalšie prostriedky procesnej obrany alebo ďalšie prostriedky
procesného útoku, ktoré neboli uplatnené, alebo
h) rozhodnutie súdu prvej inštancie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Podľa ust. § 358 CSP, odvolanie len proti odôvodneniu rozhodnutia nie je prípustné.
Začiatok plynutia lehoty na podanie odvolania alebo urobenie iného procesného úkonu spojený so zverejnením
doručovanej písomnosti v Obchodnom vestníku.

Okresný súd Košice I dňa 8.10.2019
JUDr. Róbert Zsiga, sudca
K091476
Spisová značka: 23OdS/5/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Gabriela Benčíková, narodená 23.09.1963, bytom:
Zváračská 1393/13, 945 01 Komárno, zastúpený: Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o., so sídlom:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky, IČO: 36 813 401, o oddlžení dlžníka splátkovým kalendárom, takto
rozhodol
I.
Súd poskytuje dlžníkovi: Gabriela Benčíková, narodená 23.09.1963, bytom: Zváračská 1393/13, 945 01
Komárno, ochranu pred veriteľmi.
II.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
III.
Zámky.

Ustanovuje správcu: Mgr. Erik Štorek, S 1921, so sídlom kancelárie: Bezručova 16, 940 02 Nové

IV.
Dlžník je povinný zložiť na účet správcu preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu náhradu
nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania v sume 500,00 eur, a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia
výzvy správcu na zaplatenie preddavku.
V.
Ukladá správcovi povinnosť bezodkladne individuálne informovať o začatí insolvenčného konania
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.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku II. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR). Odvolanie podľa
predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia (odo dňa
nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom tunajšieho súdu na
Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196 ZoKR). V odvolaní sa
popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu
sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365 CSP) a čoho sa
odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Poskytnutím ochrany pred veriteľmi sa odkladajú všetky exekúcie, ktoré sa vedú voči dlžníkovi ohľadom pohľadávok,
ktoré môžu byť uspokojené iba splátkovým kalendárom (§ 166a). Ak súd určí splátkový kalendár, ide o dôvod, aby sa
bez zbytočného odkladu v exekučnom konaní rozhodlo o zastavení exekúcie (§168b ods. 1 ZoKR).
Dlžník má právo po poskytnutí ochrany pred veriteľmi jedenkrát písomne žiadať dražobníka o odklad dražby svojho
obydlia navrhnutej zabezpečeným veriteľom. Ak tak dlžník urobí, dražba sa môže uskutočniť až po uplynutí šiestich
mesiacov od doručenia žiadosti. Na takúto dražbu sa použijú primerane ustanovenia o opakovanej dražbe (§ 168b
ods. 2 ZoKR).
Účinky ochrany pred veriteľmi nastupujú zverejnením uznesenia o poskytnutí ochrany pred veriteľmi v Obchodnom
vestníku. Tieto účinky zanikajú skončením konania (§ 168b ods. 3 ZoKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ak dlžník ani do siedmych dní od doručenia výzvy správcu nezloží preddavok na paušálnu odmenu a paušálnu
náhradu nevyhnutných nákladov spojených s vedením konania, správca to oznámi v Obchodnom vestníku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konanie končí (§ 168a ods. 3 veta druhá a tretia ZoKR).
Ak ZoKR 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 ZoKR).
Ak počas konkurzného konania alebo konania o návrhu na určenie splátkového kalendára je podaný ďalší návrh, súd
konanie o ďalšom návrhu zastaví (§ 171b ZoKR).
Ak súd zistí, že dlžník nemá na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví. (§ 171c ods.
2 ZoKR).
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 ZoKR). V námietke zaujatosti musí byť okrem všeobecných náležitostí podania uvedené, proti
komu smeruje, dôvod, pre ktorý má byť sudca vylúčený, kedy sa strana uplatňujúca si námietku o dôvode vylúčenia
dozvedela a dôkazy na preukázanie svojho tvrdenia, ktorých povaha to pripúšťa, okrem tých, ktoré nemôže bez
svojej viny pripojiť. Na podanie, ktoré nespĺňa náležitosti podľa prvej vety, súd neprihliada; v tomto prípade sa vec
nadriadenému súdu nepredkladá. Ustanovenia o odstraňovaní vád podania sa nepoužijú. (§ 52 ods. 2 zákona č.
160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku).
Okresný súd Nitra dňa 8.10.2019
JUDr. Jana Coboriová, sudkyňa
K091477
Spisová značka: 30K/2/2019
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Eva Urbánová ŠPECIÁL - TRANS, s miestom podnikania
Komenského 1091/30, 937 01 Želiezovce, IČO: 35 042 796, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na dlžníka:
HLIVASPOL, s.r.o. so sídlom Forgáchova bašta 7, 940 02 Nové Zámky, IČO: 36 554 367, zastúpeného: JUDr. Ema
Zacharová, advokát s.r.o. so sídlom Forgáchova bašta 5676/7, 940 01 Nové Zámky, IČO: 47 237 023, takto
rozhodol
I.
Súd vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka HLIVASPOL, s.r.o. so sídlom Forgáchova bašta 7, 940 02
Nové Zámky, IČO: 36 554 367.
II.
Súd ustanovuje správcu - Mgr. Ing. Miroslav Zdychavský so sídlom kancelárie Radlinského 5, 949 01
Nitra, IČO: 41 822 773, značka správcu S1229.
III.
Začína hlavné insolvenčné konanie podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
IV.
Súd vyzýva všetkých veriteľov, aby v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu
prihlásili svoje pohľadávky, ktoré nie sú pohľadávkami proti podstate, v jednom rovnopise u správcu; v jednom
rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj Okresnému súdu Nitra. Na prihlášku doručenú správcovi neskôr sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Lehota na
prihlásenie pohľadávok do konkurzu začína plynúť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto uznesenia v
Obchodnom vestníku.
V.
Súd poučuje veriteľov, že prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzory tlačív na podávanie
prihlášok a vzory tlačív príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto zápisom sú uvedené v
prílohách č. 4 až 6 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2005 Z.z., ktorou sa vykonávajú
niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení vyhlášky Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky č. 514/2011 Z.z.. Na prihlášky, ktoré nie sú podané v súlade s ustanoveniami §
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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28, § 29 a § 30 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, sa neprihliada.
VI.
Súd ukladá správcovi povinnosť bez zbytočného odkladu individuálne informovať o vyhlásení konkurzu
na majetok dlžníka jeho známych zahraničných veriteľov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 zo dňa 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VII.
Súd poučuje účastníkov o práve uplatniť námietku zaujatosti voči sudcovi, ktorý má vec prejednať a
rozhodnúť z dôvodov podľa § 49 ods. 1 zák. č. 160/2015 Z.z. CSP, najneskôr do uplynutia lehoty na prihlasovanie
pohľadávok; na neskôr doručené námietky súd neprihliada.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné okrem výroku III. uznesenia, a to z dôvodu nedostatku
medzinárodnej právomoci (čl. 5 nariadenia o insolvenčnom konaní v spojení s § 198 ods. 1 ZoKR).
Odvolanie podľa predchádzajúcej vety je oprávnený podať dlžník alebo veriteľ, a to v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia (odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto uznesenia v Obchodnom vestníku) prostredníctvom
tunajšieho súdu na Krajský súd v Bratislave, a to písomne v dvoch vyhotoveniach (§ 362 CSP v spojení s § 196
ZoKR).
V odvolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania (§ 127 CSP) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (odvolacie dôvody podľa § 365
CSP) a čoho sa odvolateľ domáha (odvolací návrh).
Za deň doručenia tohto uznesenia sa považuje deň nasledujúci po dni zverejnenia uznesenia v Obchodnom vestníku.
Okresný súd Nitra dňa 8.10.2019
JUDr. Marek Olekšák, sudca
K091478
Spisová značka: 27K/4/2015
Okresný súd Nitra v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mária Kuczmanová, nar. 03.09.1967, bytom Zlatná na
Ostrove č. 263, vo veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: Mária Kuczmanová, nar. 03.09.1967,
bytom Zlatná na Ostrove č. 263, ktorého správcom je: LexCreditor, k. s., so sídlom kancelárie Nitra, Štefánikova č.
49, IČO: 47245913, o návrhu správcu na zrušenie konkurzu, takto
rozhodol
Konkurz vyhlásený uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 27K/4/2015 - 34 zo dňa 18.01.2016 na majetok úpadcu:
Mária Kuczmanová, nar. 03.09.1967, bytom Zlatná na Ostrove č. 263, z r u š u j e po splnení konečného rozvrhu
výťažku.
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 prostredníctvom Okresného súdu Nitra na Krajský súd v
Bratislave.
Odvolanie musí mať náležitosti podľa § 127 ods. 1 a ods. 2 Civilného sporového poriadku, podľa ktorého, ak zákon
na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie, a) ktorému súdu je určené, b) kto ho robí, c) ktorej
veci sa týka, d) čo sa ním sleduje a e) podpis. Ak ide o podanie urobené v prebiehajúcom konaní, náležitosťou
podania je aj uvedenie spisovej značky tohto konania.
Podľa § 363 Civilného sporového poriadku 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).
Podľa § 364 Civilného sporového poriadku rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže odvolateľ rozšíriť len do
uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Podľa § 365 ods. 3 Civilného sporového poriadku odvolacie dôvody a dôkazy na ich preukázanie možno meniť a
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dopĺňať len do uplynutia lehoty na podanie odvolania.
Za deň doručenia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku.
Lehota na podanie odvolania začne plynúť dňom nasledujúcim po dni 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
JUDr. Renáta Šišková, sudkyňa
K091479
Spisová značka: 31K/2/2014
OZNAM
Okresný súd Nitra v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: DUNAJ PETROL TRADE, a.s. v
konkurze (skrátené obchodné meno: D.P.T., a.s. v konkurze), IČO: 36 527 319, so sídlom Záhradnícka 16, 945 01
Komárno, ktorého správcom je: BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Nám. M. Benku
10, 811 07 Bratislava, uznesením č.k. 31K/2/2014 - 2374 zo dňa 11.09.2019 potvrdil prevod pohľadávok v sume 117
992,30 eur pôvodného veriteľa Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, IČO: 30 807 484, so sídlom Ul. 29.
augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava, na veriteľa Slovenská konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, so sídlom
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2019.
Okresný súd Nitra dňa 8.10.2019
Mgr. Juraj Kopper, vyšší súdny úradník
K091480
Spisová značka: 2K/58/2013
Oznam
Okresný súd Prešov v právnej veci vyhláseného malého konkurzu na majetok úpadcu: SVB-TECH SLOVAKIA, s.r.o.
v konkurze, so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice, IČO: 36 476 838, správcom, ktorého je BANCRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k. s., so sídlom kancelárie Okružná 18, 058 01 Poprad, o návrhu Slovenskej konsolidačnej,
a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava I, IČO: 35 776 005, na potvrdenie prevodu pohľadávok voči
úpadcovi, uznesením č. k. 2K/35/2013-225 zo dňa 11.09.2019
p o t v r d i l prevod pohľadávok
prihlásených na Okresnom súde Prešov z pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, so sídlom ul. 29. augusta č. 8 a
10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484, voči úpadcovi: SVB-TECH SLOVAKIA, s. r. o., so sídlom Kuzmányho 29,
040 01 Košice, IČO: 36 476 838, na navrhovateľa: Slovenskú konsolidačnú, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99
Bratislava I, IČO: 35 776 005 v celkovej výške 91.323,78 Eur.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 04.10.2019.
Okresný súd Prešov dňa 9.10.2019
JUDr. Tomáš Novák, sudca
K091481
Spisová značka: 40K/59/2014
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Peter Ciprich, nar.
21.08.1989, bydliskom Považská Bystrica, ktorého správcom je JUDr. Jozef Hurtiš so sídlom kancelárie
Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, značka správcu S285, na návrh správcu uznesením č.k. 40K/59/2014-174 zo
dňa 13.9.2019 zrušil konkurz po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 8.10.2019.
Okresný súd Trenčín dňa 9.10.2019
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Mgr. Filip Bojda, vyšší súdny úradník
K091482
Spisová značka: 40K/1/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu Púchovský mäsový
priemysel, a.s. so sídlom Vsetínska 1354/15, 020 39 Púchov, IČO 31 561 853, ktorého správcom je BANKRUPTCY
& RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415,
značka správcu S1169, o návrhu správcu na poukázanie nespotrebovaného preddavku takto
rozhodol
Upravuje sa učtáreň tunajšieho súdu, aby po právoplatnosti tohto uznesenia vyplatila správcovi BANKRUPTCY &
RECOVERY SERVICE, k.s. so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava, IČO 36 669 415,
značka správcu S1169, nevyplatený preddavok vo výške 1 500,- eur na účet úpadcu zriadený za účelom konkurzu, a
to z preddavku zloženého navrhovateľom - veriteľom na účet tunajšieho súdu zaevidovaného pod položkou reg. D19
6/2019.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
(§ 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z.)
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
Mgr. Patricie Kepeňová, sudca
K091483
Spisová značka: 38NcKR/12/2016
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Roman Magál, nar. 20.6.1972, bytom Hrubá strana 1455,
Bzince pod Javorinou, o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Navrhovateľ Roman Magál, nar. 20.6.1972, bytom Hrubá strana 1455, Bzince pod Javorinou, sa v y z ý v a , aby v
lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 11.7.2016 označené ako „Návrh dlžníka na
oddlženie“ , ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 14.7.2016 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/12/2016
nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 14.7.2016/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 9.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091484
Spisová značka: 40K/59/2014
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Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Ciprich, nar. 21.08.1989, bydliskom Považská
Bystrica, o návrhu na povolenie oddlženia takto
rozhodol
Návrh navrhovateľa - dlžníka Peter Ciprich, nar. 21.08.1989, bydliskom Považská Bystrica, na povolenie oddlženia sa
vylučuje na samostatné konanie.
Poučenie:
Odvolanie proti uzneseniu nie je prípustné (§ 355 ods. 2, § 357 CSP).
Uznesenie sa považuje za doručené dňom jeho zverejnenia v Obchodnom vestníku aj v prípade, ak sa
doručuje iným spôsobom (§ 199 ZKR).

Okresný súd Trenčín dňa 9.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091485
Spisová značka: 38NcKR/22/2019
Okresný súd Trenčín v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Peter Galuščák, nar. 7.2.1979, bytom 018 55 Tuchyňa 86,
o návrhu na oddlženie, takto
rozhodol
Navrhovateľ Peter Galuščák, nar. 7.2.1979, bytom 018 55 Tuchyňa 86, sa v y z ý v a , aby v lehote 15 dní od
doručenia tohto uznesenia doplnil podanie zo dňa 1.3.2013 označené ako „.........Návrh na povolenie oddlženia“,
ktoré bolo doručené tunajšiemu súdu dňa 1.3.2013 a je vedené pod sp. zn. 38NcKR/22/2019 nasledovne:
v návrhu je potrebné uviesť podrobné odôvodnenie, ktoré vyjadruje poctivý zámer dlžníka vynaložiť
primerané úsilie na uspokojenie svojich veriteľov,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu nadobudol nejaký majetok (napr. dedením, darom
a pod.) a tento riadne špecifikovať,
v návrhu je potrebné uviesť, či po zrušení konkurzu vznikli navrhovateľovi nové záväzky, v akej výšky,
voči ktorým veriteľom, z akého právneho dôvodu a pod.,
je potrebné uviesť, či a ako sa zmenili jeho rodinné, majetkové a zárobkové pomery od podania návrhu
na oddlženie /od 1.3.2013/.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie n i e je prípustné.
( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. ).
Okresný súd Trenčín dňa 9.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091486
Spisová značka: 38K/14/2019
Okresný súd Trenčín vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu - Dušan Belaň, nar. 29.06.1974, trvale bytom
Banícka 173/20, 971 01 Prievidza, ktorého správcom je Mgr. Martin Hurtiš so sídlom kancelárie Ul. Matice slovenskej
17, 971 01 Prievidza, značka správcu S1559, o uznaní konkurzu za malý na návrh správcu, takto
rozhodol
Súd uznáva konkurz vyhlásený uznesením súdu č.k. 38K/14/2019-21 zo dňa
28. júna 2019 vedený voči úpadcovi Dušan Belaň, nar. 29.06.1974, trvale bytom Banícka 173/20, 971 01 Prievidza
za malý a otvára malý konkurz.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
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( § 198 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. )
Okresný súd Trenčín dňa 8.10.2019
JUDr. Hana Hubináková, sudca
K091487
Spisová značka: 28OdK/328/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Ladislav Čulen, narodený 19.05.1957, trvale bytom 908 51
Holíč, podnikajúceho pod obchodným menom Ladislav Čulen L-T, IČO: 17 720 575, s miestom podnikania 908 51
Holíč, Rapanta 8, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 24.02.2009, 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: Ladislav Čulen, narodený 19.05.1957, trvale bytom 908 51
Holíč.
II.
Ustanovuje správcu: SKP, k.s., so sídlom Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava, IČO: 44 915 691,
značka správcu: S1359.
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).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 1030/2019, 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).
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné problémy,
na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v spoločnosti.
Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia návrhom
na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia konkurzu alebo
určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal pri oddlžení poctivý
zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej rozhoduje súd rozsudkom.
Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu 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
K091488
Spisová značka: 36OdK/328/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Marián Barcaj, narodený 02.03.1948, trvale bytom Ulica
Letecká 8813/20 A, 917 01 Trnava, podnikajúceho pod obchodným menom Marián Barcaj - "RB" KVETY, IČO: 11
858 834, s miestom podnikania 917 01 Trnava, Letecká 20, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
30.03.2011, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 920 01 Bratislava, IČO 30 798
841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto
rozhodol
I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Marián Barcaj, narodený 02.03.1948, trvale bytom Ulica Letecká
8813/20 A, 917 01 Trnava.
II.
Ustanovuje správcu: Prvý správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie Nitrianska 5, 917 01 Trnava,
IČO: 35 959 665, značka správcu: S1131.
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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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IV.
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 1031/2019, 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
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vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom
prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako by uplatňovali
zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva.
Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa (§
29 ods. 9 a 10 ZKR).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť
(§ 30 ods. 2 ZKR).
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
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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 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 9.10.2019
JUDr. Martin Smolko, Sudca
K091489
Spisová značka: 25K/42/2015
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Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: FOFIN ARÉNA, s.r.o., Radlinského
575/23, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 239 437, správcom majetku ktorého je JUDr. Marieta Katona, so sídlom
kancelárie: Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda, uznesením č.k. 25K/42/2015-229 zo dňa
10.09.2019, 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 29.206,29 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 4-10.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091490
Spisová značka: 36K/7/2019
Okresný súd Trnava v právnej veci dlžníka: MEMY s.r.o., so sídlom Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava, IČO: 46 030
565, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 26277/T, predbežným
správcom ktorého je: JUDr. Peter Sopko, so sídlom kancelárie Paulínska 24, 917 01 Trnava, IČO: 33 213 879,
uznesením č.k.: 36K/7/2019 - 80 zo dňa 10.09.2019, zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 16.09.2019, zastavil
konkurzné konanie pre nedostatok majetku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091491
Spisová značka: 25K/10/2018
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: PRIMAVIN, s.r.o., IČO: 36 242 021,
Komárňanská 47/31, 932 01 Veľký Meder, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro,
vložka č.: 12594/T, predbežným správcom ktorého je JUDr. Peter Kubik, so sídlom kancelárie: Hlavná 48, 929 01
Dunajská Streda, uznesením č.k. 25K/10/2018-302 zo dňa 10.09.2019, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská
konsolidačná, a.s., IČO: 35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, do konkurzného konania namiesto
pôvodného veriteľa: Sociálna poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 v
rozsahu pohľadávok vo výške 9.065,00 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 10-50.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.
OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091492
Spisová značka: 25K/1/2017
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Euro Cola s.r.o., IČO: 36 250 112,
Rázusova 6, Trnava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č13595/T,
správcom ktorého je: FARDOUS PARTNERS správcovská k.s., so sídlom kancelárie: P. Pázmaňa 51/19, Šaľa,
uznesením č.k. 25K/1/2017-147 zo dňa 10.09.2019, povolil vstup nového veriteľa: Slovenská konsolidačná, a.s., IČO:
35 776 005, Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, do konkurzného konania namiesto pôvodného veriteľa: Sociálna
poisťovňa, ústredie, IČO: 30 807 484, Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1 v rozsahu pohľadávok vo výške
11.618,05 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 5/1-5/20.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.
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OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091493
Spisová značka: 25K/25/2016
Okresný súd Trnava v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: TEHELŇA GBELY, s.r.o., IČO 34 097
040, Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely, ktorého správcom je Mgr. Jana Petrášová Laiferová, so sídlom kancelárie:
Royova 9, 921 01 Piešťany, uznesením č.k. 25K/25/2016-574 zo dňa 10.09.2019, 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 38.925,22 Eur, vedené v zozname pohľadávok pod č. 10/1-10/35.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 03.10.2019.

OKRESNÝ SÚD TRNAVA dňa 9.10.2019
Mgr. Petra Janeková, vyššia súdna úradníčka
K091494
Spisová značka: 2K/8/2017
Okresný súd Žilina v právnej veci zrušeného konkurzu na majetok úpadcu: Pavol Michalina, nar. 5.10.1987, bytom
Radlinského 296/5, 010 01 Žilina, podnikajúci pod obchodným menom: Pavol Michalina, Radlinského 296/5, 010 01
Žilina, IČO: 44 770 685, právne zastúpeného: AKSK, s.r.o., so sídlom Nám. SNP 15, 974 01 Banská Bystrica, v mene
ktorej koná: JUDr. Martin Dolník, advokát, ktorého správcom je: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla
Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v časti o návrhu správcu na odvolanie z funkcie, takto
rozhodol
Odvoláva z funkcie správcu: JUDr. Mária Kostolná, so sídlom kancelárie: Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.
Proti tomuto uzneseniu vydanému súdnym úradníkom je prípustná sťažnosť. Sťažnosť môže podať ten, v koho
neprospech bolo uznesenie vydané v lehote 15 dní od doručenia uznesenia na Okresnom súde Žilina. 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 9.10.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K091495
Spisová značka: 1K/18/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992,
Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, uznesením č.k. 1K/18/2016-245 zo dňa 12.08.2019 zrušil konkurz na
majetok úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 05.09.2019

Okresný súd Žilina dňa 8.10.2019
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JUDr. Michal Masár, vyšší súdny úradník
K091496
Spisová značka: 7NcKR/2/2018
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992, Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný
Kubín, zastúpeného: JUDr. Tomášom Pukajom, advokátom so sídlom Hviezdoslavovo námestie 1661, 026 01 Dolný
Kubín, na povolenie oddlženia, takto

rozhodol
Dlžníka: Vladimír Jašica, nar. 30.8.1992, Bysterecká 2065/21, 026 01 Dolný Kubín, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Okresný súd Žilina dňa 8.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K091497
Spisová značka: 2K/4/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Škorík, nar. 23.06.1959,
bytom Baničova 3388/1, 010 15 Žilina, uznesením č.k. 2K/4/2016-263 zo dňa 03.07.2019 zrušil konkurz na majetok
úpadcu po splnení konečného rozvrhu výťažku.
Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa: 01.08.2019

Okresný súd Žilina dňa 27.9.2019
Mgr. Oľga Vidovencová, vyšší súdny úradník
K091498
Spisová značka: 4NcKR/13/2016
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu dlžníka: Jaroslav Škorík, nar. 23.6.1959, bytom Baničova 3388/1, 010 15
Žilina, na povolenie oddlženia, takto
rozhodol
Dlžníka: Jaroslav Škorík, nar. 23.6.1959, bytom Baničova 3388/1, 010 15 Žilina, oddlžuje.
Poučenie:
Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.
Okresný súd Žilina dňa 9.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
K091499
Spisová značka: 2OdK/281/2019
Okresný súd Žilina v právnej veci návrhu navrhovateľa - dlžníka: Jana Fuchsová, nar. 13.12.1986, trvale bytom Ulica
Vyšný koniec 687/46, 029 56 Zákamenné, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO: 30 798 841, Kancelária CPP v Tvrdošíne, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín, na vyhlásenie konkurzu
na majetok dlžníka, takto
rozhodol
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I.
Vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka: Jana Fuchsová, nar. 13.12.1986, trvale bytom Ulica Vyšný
koniec 687/46, 029 56 Zákamenné.
II.
Ustanovuje správcu: Mgr. Marianna Líšková, so sídlom kancelárie J. Janošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, značka správcu: S1831.
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 znení neskorších predpisov (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
zaručeným 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. 254/2017 Z.z. (vzor tlačiva je
dostupný aj na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR: www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory
podaní a formuláre). K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
IV.
Dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú
uspokojené v konkurze.
V.
Začína h l a v n é insolvenčné konanie v zmysle článku 3 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
VI.
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka
známych zahraničných veriteľov dlžníka, ktorí majú svoj obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom
členskom štáte ako v Slovenskej republike, vrátane daňových orgánov a orgánov sociálneho zabezpečenia členských
štátov, spôsobom v zmysle čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o
insolvenčnom konaní.
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.
Poukazuje preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených s
výkonom správcovskej činnosti v sume 500 eur na účet ustanoveného správcu a upravuje učtáreň Okresného súdu
Žilina, aby vyplatila správcovi preddavok na úhradu paušálnej odmeny a náhradu nevyhnutných nákladov spojených
s výkonom správcovskej činnosti vo výške 500 eur, zložený na účet Okresného súdu Žilina dňa 04.09.2019 a vedený
pod položkou registra 1500/2019, 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. mája 2015 o insolvenčnom konaní napadnúť dlžník alebo ktorýkoľvek veriteľ,
a to z dôvodu, že súd nemal právomoc začať hlavné insolvenčné konanie. Ak súd zistí, že dlžník nemá na území
Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov, konanie zastaví.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. Uznesenie o vyhlásení konkurzu sa považuje za zverejnené nasledujúci deň po
zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v obchodnom vestníku.
V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky uvedené v § 166a písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už
boli uplatnené na súde, ako aj pohľadávky vykonateľné, vrátene tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo
exekúciou. Uplatniť v konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom
rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí, o čom
správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí (§ 167l ods. 1 ZKR).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím
právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného
speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže
vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je
zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR). Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s
uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29
ods. 2 ZKR). Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa
uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre
nepoctivý zámer dlžníka (§ 166c ods. 2 ZKR).
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 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
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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,
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k)
bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní povinnosť vrátiť Centru právnej pomoci hodnotu
poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu; tohto dôvodu sa môže dovolávať iba Centrum
právnej pomoci,
l)
dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase
podania návrhu centrum hlavných záujmov.
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 Žilina dňa 9.10.2019
JUDr. Gabriela Bargelová, sudca
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K091500
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Nováková Noppová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1991
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/286/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/286/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 8OdK/286/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Viera Nováková Noppová, nar.
14.03.1991 trvale bytom Obecný úrad Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad, oznamuje účastníkom
konania, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Gagarinova 10/A, 821 05
Bratislava v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je
potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom čísle +421(0)910829363 alebo prostredníctvom mailu:
sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K091501
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Nováková Noppová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1991
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/286/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/286/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Viera Nováková Noppová, nar. 14.03.1991, trvale bytom Obecný úrad Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64
Suchohrad (ďalej len „dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.
8OdK/286/2019 zo dňa 25.07.2019 uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 168/2019 dňa 02.09.2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Viera Nováková Noppová, born 14 March 1991, domiciled Obecný
úrad Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform
you that according to the resolution of the District Court Bratislava I, No. 8OdK/286/2019 dated 25th July
2019, published in the Commercial bulletin No. 168/2019 from 02nd Spemteber 2019, was declared
bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09.2019 a zároveň týmto dňom bol
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vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 03rd September 2019. The bankruptcy
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovenská
republika, k číslu konania 8OdK/286/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic and in one original to the
District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the No. 8OdK/286/2019.
Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy, but the
creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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
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o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
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 accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
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.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K091502
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Nováková Noppová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obecný úrad Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.03.1991
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/286/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
8OdK/286/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Viera Nováková Noppová, nar.
14.03.1991, trvale bytom Obecný úrad Suchohrad, Suchohrad 140, 900 64 Suchohrad, týmto v súlade s §
167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje,
že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej
úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 828619.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K091503
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Šoltésová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 343/24, 900 41 Rovinka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Kubíková
Sídlo správcu:
Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/208/2018 S1800
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/208/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Katarína Kubíková, správca dlžníka: Viera Šoltésová, rod. Szabová, nar. 10.01.1965, trvale bytom Hlavná
343/24, 900 41 Rovinka týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“)
oznamuje nasledovné:
V zmysle § 167v ods. 1 ZoKR: „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
S poukazom na citované a tiež na skutočnosť, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ustanovenia §
166i ZoKR nezistil žiadny majetok dlžníka a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Viera Šoltésová, rod. Szabová,
nar. 10.01.1965, trvale bytom Hlavná 343/24, 900 41 Rovinka, končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Viera Šoltésová, rod.
Szabová, nar. 10.01.1965, trvale bytom Hlavná 343/24, 900 41 Rovinka, zrušuje.
V Bratislave, dňa 7.10.2019
JUDr. Katarína Kubíková, správca
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K091504
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Vichnálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/324/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/324/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 37OdK/324/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Jaroslav Vichnálek, narodený
11.04.1973 trvale bytom Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok, oznamuje účastníkom konania, že do
správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
v úradných hodinách počas pracovných dní od 09:00 – 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je potrebné si
dohodnúť
vopred
na
telefónnom
čísle
+421(0)910829363
alebo
prostredníctvom
mailu:
sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K091505
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Vichnálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/324/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/324/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Jaroslav Vichnálek, nar. 11. 04. 1973, Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/324/2019 zo dňa 15.08.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 173/2019 dňa 09.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Jaroslav Vichnálek, born 11th April 1973, domiciled Plavecký Štvrtok
172, 900 68 Plavecký Štvrtok (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to
the resolution of the District Court Bratislava I, No. 37OdK/324/2019 dated 15th August 2019, published in
the Commercial bulletin No. 173/2019 from 09th September 2019, was declared bankrupt on the
bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2019 a zároveň týmto dňom bol
vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 10th September 2019. The bankruptcy
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovenská
republika, k číslu konania 37OdK/324/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada,
veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava, Slovak Republic and in one original to the
District Court Bratislava I, Záhradnícka 10, 821 44 Bratislava I, Slovak Republic, to the No.
37OdK/324/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in
bankruptcy, but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged
claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
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 accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
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.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K091506
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Vichnálek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.04.1973
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10/A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/324/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/324/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
37OdK/324/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Jaroslav Vichnálek, nar. 11. 04. 1973,
trvale bytom Plavecký Štvrtok 172, 900 68 Plavecký Štvrtok, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na
§ 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý
možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu
IBAN: SK29 0200 0000 0027 5403 5356 pod VS 3732419.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K091507
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Europe mark, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gröslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 332
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/23/2019 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/23/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
V konkurznej veci úpadcu : Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332
zmysle ustanovenia §8 ods.4 zákona č. 8/2005 Z.z. a ustanovenia §85 ods.2 zákona č. 7/2005 Z.z. je možné
nahliadať do správcovského spisu v kancelárii správcu na Stachanovskej 52, 821 05 Bratislava , a to v pracovné
dni od 09.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu nahláste vopred písomne na uvedenej adrese,
elektronickou poštou (e-mail: peterpodolsky@hotmail.com) alebo telefonicky na 0903 242 700. Mgr. Peter
Podolský

K091508
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kolman Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Mozartova 6329 / 9, 917 08 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Glemba
Sídlo správcu:
Odborárske nám. 3, vchod Májkova 3, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/74/2018 S1666
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/74/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
(podľa § 24 zákona č. 527/2002 Z.z.)
A.
Označenie dražobníka
Obchodné
meno/
meno
a JUDr. Marek Glemba, správca
I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva
Odborárske nám. 3 vchod Májkova
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b) Orientačné/ súpisné číslo
c) Názov obce
e) Štát
III.
Zapísaný:
IČO/ dátum narodenia
Dátum vykonania dražby

3
Bratislava
d) PSČ
81107
Slovenská republika
Zoznam správcov MSSR č. 1666
42353963
25.09.2019
Sídlo Notarského úradu JUDr. M. Kucharovičovej – MATADOR BUSINESS CENTER, Bojnická
C.
Miesto vykonania dražby
3, 831 04 Bratislava
D.
Čas vykonania dražby
10,00 až 10,30
E
Kolo dražby
2.kolo
F.
Predmet dražby a jeho príslušenstvo:
Predmetom dražby je nasledovná nehnuteľnosť:
Nehnuteľnosť: byt č. 8 vchod Koniarekova 13, 4.p., nachádzajúci sa v bytovom dome Koniarekova 12-13 s.č. 5870, na parcele p.č 5681/25,
zastavená plochy a nádvoria o výmere 437 m2, ktorému prináleží podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na
pozemku vo veľkosti 6685 / 106630, to všetko zapísané na LV č. 6857, k. ú. Trnava, Obec Trnava, Okres Trnava.
Predmet dražby sa draží tak ako je vo vlastníctve úpadcu teda v nasledovnom podiele: 1/1.
Premet dražby sa draží tak ako stojí a leží.
G.
Opis stavu predmetu dražby
Predmet dražby je v stave, ktorý zodpovedá jeho veku a spôsobu využitia. Predmet dražby je určený na podnikanie.
H.
Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby a s ním spojené:
Na predmete dražby viaznu k momentu dražby nasledovné záväzky:
1/ Na všetky byty a nebytové priestory bytového domu s.č.5870 - Záložné právo v prospech ostatných
vlastníkov bytov, na zabezpečenie budúcich pohľadávok podľa § 15 zákona č. 182/93 Z.z.
1/ Na byt č. 8, vchod Koniarekova 13 /na: 4.p. a na spoluvlastnícky podiel 6685/106630 na spoločných častiach a
zariadeniach bytového domu s.č. 5870 a pozemku registra C KN s parc. č. 5681/25 - Záložné právo v prospech:
Československá obchodná banka, a.s., Michalská 18, Bratislava, IČO: 36 854 140, SR, V 3223/14 - Zmluva o
zriadení záložného práva k nehnuteľnosti reg.č.334234/Zal/1, vklad povolený dňa 18.07.2014 - 4483/14
I.
Odhad ceny predmetu dražby
112 000 EUR
J.
Výška ceny dosiahnutá vydražením
0 EUR
K.
Najvyššie podanie:
b) nebolo urobené
L.
Označenie licitátorov:
Obchodné meno/ meno a JUDr. Marek Glemba, správca
1. I.
priezvisko
II.
Sídlo/ bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Odborárske nám. 3 vchod Májkova
b) Orientačné/ súpisné číslo
3
c) Názov obce
Bratislava
d) PSČ
81107
e) Štát
Slovenská republika
III. Zapísaný:
Zoznam správcov MSSR č. 1666
IČO/ dátum narodenia
42353963

V Bratislave 25.09.2019

JUDr. Marek Glemba, správca

K091509
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Europe mark, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gröslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 332
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/23/2019 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/23/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM NA PRIHLÁSENIE POHĽADÁVOK
Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.
mája 2000 o konkurznom konaní.
Invitation to lodge a claim for foreign creditor accorging to the Council Regulation /EC/ No.1346/2000 of 29th May
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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2000 on insolvency proceedings.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako správca dlžníka: Europe mark, s. r. o., so
sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332 (ďalej len „Úpadca“),Vám oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Bratislava I, č. k. 37K/23/2019 zo dňa 27.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy
trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in Bratislava I No.
37K/23/2019 dated 27.09.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor – Europe mark, s. r. o., so
sídlom Gröslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 739 332 hereinafter “the Debtor“.
Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa
10.10.2019. Týmto dňom bola vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.
This resolution of the District Court Bratislava I was published in Commercial Bulletin No. 196/2019 dated
10.10.2019. The bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní
od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese: Mgr. Peter
Podolský, Stachanovská 52, 821 05 Bratislava, Slovenská republika.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors
of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the
bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy administrator to the address: Mgr. Peter
Podolský, Stachanovská 52, 821 05 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). 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 vzniku vecného
práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa
uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je
účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na
území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť
zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa
prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajne 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 200 o konkurznom konaní.
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).
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 the Euro currency. Documents proving the information provided
in the application of claim have to be enclosed to the application of claim. Creditor who is the accounting entity in
the application form includea statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the
reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or
a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be
stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added.
When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU
Member State than the Slovak republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on
insolvency proceedings.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v
konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca
ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Podanie,
ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť.
Lodgment of claims that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion
(in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgment of claim shall not be considered as lodgment
of claims in the bankruptcy proceedings. The lodgment of claim served to the bankruptcy administrator after the
basic period of time elapses, shall be considered as the lodgment of claim, however the creditor does not have to
exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims. Not lodged security rights become
extinct after the lodgment basic period of time elapses. The trustee or the court does not have the duty to notify
the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. The submission, by which
the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected or amended.
V Bratislave, dňa 10.10.2019
In Bratislava on 10th october 2019
Mgr. Peter Podolský Správca Úpadcu (Trustee of the Debtor)

K091510
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Europe mark, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gröslingova 45, 811 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 739 332
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Peter Podolský
Sídlo správcu:
Stachanovská 52, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/23/2019 - S1230
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/23/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Mgr. Peter Podolský , správca konkurznej podstaty úpadcu : Europe mark, s. r. o., so sídlom Gröslingova 45, 811
09 Bratislava, IČO: 36 739 332 v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, č.k. 37K/23/2019,
týmto zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia zložiť preddavok na trovy konania o určenie
popretej pohľadávky, ktorý je vedený v: VUB, a.s., SK89 0200 0000 0031 6004 4751.
V zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na bankový účet správcu v banke bol zložený preddavok na trovy konania podľa § 32 ods. 19 ZKR s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

K091511
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: BYTOČ SK, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklenárová 4, 821 09 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 803 533
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ľuboš Jurčo
Sídlo správcu:
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 4K/34/2012/S1470
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
4K/34/2012
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA
zo zasadnutia veriteľského výboru úpadcu: BYTOČ SK, s.r.o., v konkurze, so sídlom Sklenárová 4, 821 09
Bratislava,
IČO:
35 803 533,
spis.
zn.
4K/34/2012
_________________________________________________________________________________
Miesto konania: kancelária správcu JUDr. Ľuboša Jurča, Pribinova 25, Bratislava
Dátum konania: 07.10.2019
Zoznam prítomných :
1. APL TREND, s.r.o., IČO: 36306100 zastúpená AK Tomášek a partners, s.r.o. Bratislava, zastúpená Mgr.
Zuzanou Bojkovskou
2. Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Ing. Petra Soltys
3. METROSTAV, a.s. Praha, ČR, IČO: 00014915, zastúpená AK Tomášek a partners, s.r.o. Bratislava,
zastúpená Mgr. Zuzanou Bojkovskou
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba predsedu veriteľského výboru
3) Riešenie pohľadávok voči spoločníkom úpadcu JUDr. Kardošovi a Ing. Arch. Grossmanovi v aktuálnej výške
507 515,69 Eur.
4) Záver
K bodu 1) Otvorenie
Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní 3 členovia.
K bodu 2) Voľba predsedu veriteľského výboru
Za predsedu VV bol navrhnutý veriteľ Slovenská konsolidačná, a.s.
Návrh na uznesenie č. 1
Členovia veriteľského výboru úpadcu BYTOČ SK, s.r.o., v konkurze, so sídlom Sklenárová 4, 821 09
Bratislava, IČO: 35 803 533, spis. zn. 4K/34/2012 schvaľujú návrh na zvolenie veriteľa Slovenská
konsolidačná, a.s. za predsedu veriteľského výboru.
Za : 3
Zdržal sa: 0
Proti : 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 1

K bodu 3) Riešenie pohľadávok voči spoločníkom úpadcu JUDr. Kardošovi a Ing. Arch. Grossmanovi
v aktuálnej výške 507 515,69 Eur.
Členovia veriteľského výboru sa dohodli na uložení záväzného pokynu na speňažovanie pohľadávok voči
spoločníkom úpadcu JUDr. Kardošovi a Ing. Arch. Grossmanovi per rollam. Zasadnutie veriteľského výboru bude
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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zvolané v čo najkratšom termíne a hlasovanie prebehne per rollam.

Návrh na uznesenie č. 2
Členovia veriteľského výboru úpadcu BYTOČ SK, s.r.o., v konkurze, so sídlom Sklenárová 4, 821 09
Bratislava, IČO: 35 803 533, spis. zn. 4K/34/2012 schvaľujú návrh na uloženie záväzného pokynu na
speňaženie pohľadávok voči spoločníkom úpadcu JUDr. Kardošovi a Ing. Arch. Grossmanovi per rollam
na najbližšom zvolanom zasadnutí VV.
Za : 3
Zdržal sa: 0
Proti : 0
Členovia VV schválili uznesenie č. 2

K bodu 4) Záver
Predseda veriteľského výboru poďakoval členom VV za účasť.

Zápisnicu vyhotovil: Predseda veriteľského výboru
V Bratislave 09.10.2019

Predseda VV zaviazal správcu, aby

zápisnicu zo zasadnutia VV zverejnil v Obchodnom vestníku.

K091512
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Andrášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6127/7, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/422/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/422/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 9.9.2019 pod č. k. 8OdK/422/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Viktor Andrášik. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan
Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/194 zo dňa 8.10.2019.

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8OdK/422/2019,
týmto oznamuje, že účastníci konkurzného konania a ich zástupcovia majú právo počas konkurzu nahliadať do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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správcovského spisu. Za úhradu vecných nákladov sú tiež oprávnení požadovať aby im správca vydal podpísaný
výpis zo správcovského spisu. Nahliadať do správcovského spisu je možné po predchádzajúcej dohode v mieste
dočasného sídla správcu na adrese Sasinkova 10, 811 08 Bratislava, v bežných pracovných dňoch pondelok až
piatok v čase od 9:00 – 12:00 hod. Žiadosť na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu
je potrebné podať písomne na uvedenej adrese alebo elektronickou poštou na e-mailovú adresu
office@judrmojzis.sk alebo telefonicky na čísle 02/55 56 32 54.

K091513
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viktor Andrášik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6127/7, 841 08 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.3.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Mojžiš
Sídlo správcu:
V. Karadžiča 27, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/422/2019 S239
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/422/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Uznesením Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 9.9.2019 pod č. k. 8OdK/422/2019, súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Viktor Andrášik. Do funkcie správcu konkurznej podstaty úpadcu bol súdom menovaný JUDr. Ivan
Mojžiš. Uznesenie o vyhlásení konkurzu bolo uverejnené v Obchodnom vestníku OV 2019/194 zo dňa 8.10.2019.

Správca úpadcu v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Bratislava I, pod spis. zn. 8OdK/422/2019,
týmto oznamuje, že v súlade s § 32 ods. 7 ZKR zverejňuje číslo bankového účtu úpadcu, na ktorý môžu veritelia
skladať kauciu pre popretie pohľadávky, IBAN: SK20 1100 0000 0026 2104 0733 , vedený v Tatrabanka a.s..

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

ZKR

popretie

pohľadávky

veriteľom

je

účinné,

ak:

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

K091514
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: design design s. r. o. - v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 386 385
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Piršel
Sídlo správcu:
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/30/2017 S1670
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/30/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Druh podania: Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
Oznámenie správcu o vylúčení súpisovej zložky majetku zo súpisu majetku oddelenej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Marek Piršel, správca konkurznej podstaty úpadcu: design design s.r.o. – v likvidácii, IČO: 31 386 385,
so sídlom: Rožňavská 17, 831 04 Bratislava (ďalej len ,,Úpadca“), v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Bratislava I pod sp.zn. 37K/30/2017, týmto v súlade s § 81 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamuje vylúčenie majetku zo súpisu oddelenej
podstaty, a to:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

52
Peňažná pohľadávka
736,20
736,20
záložné právo k pohľadávkam, poradie: prvé, zabezpečená suma:
Zabezpečovacie právo
330.000,- EUR, právny dôvod vzniku: Zmluva o záložnom práve
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená k pohľadávkam zo dňa 22.02.2010
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname zabezpečený veriteľ: Tatra banka, a.s., IČO: 00 686 930, so sídlom:
pohľadávok)
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava
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)
Právny dôvod vzniku (č. faktúry)

1/1
21.08.2019, faktúra č. 917020005
FEYDOM Prague s.r.o., IČO: 02774135, so sídlom: Veletržní
290/42, Bubeneč, 170 00 Praha 7
736,20 EUR
faktúra č. 917020005

Deň a dôvod vylúčenia súpisovej zložky: 10.10.2019 - Na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu majetku
Úpadcu tvoriaceho oddelenú podstatu, ktorý bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. OV 164/2019 dňa
26.08.2018, v konkurznom konaní vedenom Okresným súdom Bratislava I pod č. 37K/30/2017 na majetok
Úpadcu, dostal správca JUDr. Marek Piršel súhlas zabezpečeného veriteľa – Tatra banka, a.s. Zabezpečený
veriteľ po zhodnotení preukázaných skutočností má za to, že sú splnené podmienky v zmysle ust. § 81 ods. 1
ZKR na vylúčenie vyššie uvedeného majetku zo súpisu, nakoľko nemožnosť speňaženia súpisových zložiek
majetku vyplýva z pravdepodobného nevymoženia uvedenej pohľadávky.

JUDr. Marek Piršel, správca

K091515
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alexander Orviský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ivana Bukovčana 6121/14, 841 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.07.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/366/2019 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/366/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Alexander Orviský, nar.: 06.07.1977, Ivana
Bukovčana 6121/14, 841 07 Bratislava, konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod č.k.
8OdK/366/2019 z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Bratislave dňa 09.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K091516
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Kucej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stavbárska 42, 821 07 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martina Mrázová
Sídlo správcu:
Šoltésovej 20, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/291/2019 S400
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/291/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Martina Mrázová, správca konkurznej podstaty úpadcu: Štefan Kucej, nar.: 04.07.1980, Stavbárska 42,
821 07 Bratislava, konanie vedené Okresným súdom Bratislava I. pod č.k. 37OdK/291/2019 z dôvodu, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

V Bratislave dňa 08.10.2019
JUDr. Martina Mrázová
Správca konkurznej podstaty

K091517
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartko Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mestský úrad Bratislava-Nové Mesto Junácka 1, 832 91 Bratislava-Nové
Mesto
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.07.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Edita Rieglová
Sídlo správcu:
Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/134/2019 S1833
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/134/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Edita Rieglová, správca dlžníka: Miroslav Bartko, Bratislava – Nové Mesto, narodený 26.07.1979, týmto
v zmysle ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na
prihlasovanie pohľadávok bola do kancelárie správcu doručená prihláška nezabezpečenej pohľadávky veriteľa:
Slovenská republika - Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO: 00 215 759, v celkovej
sume 260 €, ktorá bola zapísaná do zoznamu pohľadávok dňa 10.10.2019.
Mgr. Edita Rieglová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091518
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Kosnáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drotárska cesta 100, 811 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1964
Obchodné meno správcu:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Sídlo správcu:
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8K/4/2015 S 1436
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8K/4/2015
Druh podania:
Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o druhej opakovanej Dražbe č. 4/2019
v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „Zákon o DD“)

Označenie organizátora, navrhovateľa dražby a dražobníka:
obchodné meno:

I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

sídlo kancelárie pre BA kraj:

Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

IČO:

36 865 265

IČ DPH:

SK2022911792

Zapísaný:
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo 841/B
a v zozname správcov Ministerstva spravodlivosti SR pod č. S 1436
Zastúpený:

Mgr. Hajnalka Zöld, komplementár oprávnený konať samostatne

ako správca úpadcu (Úpadca I):
meno a priezvisko:

Daniela Kosnáčová, rod. Kelešiová

dátum narodenia:

25.12.1964

trvalý pobyt:

Drotárska cesta 6169/100, 811 02 Bratislava

štátna príslušnosť:

Slovenská republika

Na základe plnomocenstva zo dňa 23.08.2018 je správca I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
(ďalej aj ako „Splnomocnenec“) oprávnený konať za správcu JUDr. Bohumír Bláha, so sídlom kancelárie
Hurbanovo nám. 5, 811 03 Bratislava, zapísaného v zozname správcom Ministerstva spravodlivosti SR pod č.
S 105 (ďalej len „Splnomocniteľ“), úpadcu Ing. Pavol Kosnáč, rod. Kosnáč, nar. 17.02.1962, bytom Drotárska
cesta 6169/100, 811 02 Bratislava, štátna príslušnosť: Slovenská republika (Úpadca II), konkurzné konanie voči
Úpadcovi je vedené pred Okresným súdom Bratislava I pod sp. zn. 2K/4/2015, t.j. vykonávať funkciu organizátora,
navrhovateľa dražby a dražobníka v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súvislosti
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) v súvislosti
s prípravou, zorganizovaním a vykonaním dražby majetku Úpadcu I súbežne s majetkom Úpadcu II (ďalej aj
ako „Dražba“); toto splnomocnenie zahŕňa možnosť označenia Splnomocnenca ako navrhovateľa a dražobníka vo
veci podaní a právnych úkonov súvisiacich s Dražbou, oprávnenie zorganizovať a vykonať Dražbu, prijímať
dražobné zábezpeky pri Dražbe, odovzdať predmet Dražby a súčasne vykonať všetky s Dražbou priamo alebo
nepriamo súvisiace úkony.

Miesto, dátum a čas otvorenia dražby:
Miesto dražby:
Zasadacia miestnosť kancelárie organizátora dražby príslušná pre Bratislavský kraj, nachádzajúca sa na adrese
Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava

Dátum dražby:

30.10.2019 (t.j. streda)

Čas otvorenia dražby:

10:00 hod.

Čas otvorenia pre účastníkov:

09:30 hod.

Čas otvorenia dražby pre verejnosť:

09:55 hod.

Pozn: Pokiaľ bude za účastníka konať na dražbe osoba poverená na základe písomného splnomocnenia
(splnomocnenec), vyžaduje sa úradne osvedčená pravosť podpisu splnomocniteľa.
Účastník dražby je povinný doložiť čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby.

Označenie dražby:
Tretie kolo dražby.

Predmet dražby:
Predmetom dražby je nasledovný nehnuteľný majetok, ktorý sa bude speňažovať na dobrovoľnej dražbe ako
súbor nehnuteľností:
1. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592,
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec:
Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu I: 1/2;
2. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/51, o výmere 786 m2, druh pozemku: Záhrady, zapísaný na LV č. 1592,
vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne územie Bernolákovo, obec:
Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu Úpadcu II: 1/2;
3. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu I: 1/2;
4. POZEMOK s parc. č. KN-C 4816/158, o výmere 21 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
zapísaný na LV č. 1592, vedenom Okresným úradom Senec, katastrálnym odborom, pre katastrálne
územie Bernolákovo, obec: Bernolákovo, okres: Senec, štát: SR; Veľkosť spoluvlastníckeho podielu
Úpadcu II: 1/2
(ďalej spolu nehnuteľnosti uvedené pod č. 1 až pod č. 4 vyššie ako „Predmet dražby“).

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Opis predmetu dražby a stavu predmetu dražby:
Predmet dražby sa nachádza v obci Bernolákovo (okres Senec), mimo zastavaného územia, v území určenom na
dennú, resp. týždennú rekreáciu v nezriadenej záhradkárskej osade. Pozemky sú prístupné odbočením zo
Seneckej cesty, alebo miestnymi komunikáciami. Na pozemku p.č. 4816/51 je postavená záhradná chatka.
Predmet dražby je oplotený, má pozdĺžny tvar, o šírke pozemku cca 13 metrov a dĺžke cca 50 metrov.
V pozdĺžnom smere má pozemok výškový rozdiel (prevýšenie) asi 8 – 10 metrov. Predmet dražby sa zvažuje
z úrovne št. cesty 1/61, Seneckej cesty, smerom južným.
Toho času sú pozemky neudržiavané, porastené divo rastúcou polovysokou zeleňou, bez známok údržby, či
pestovania poľnohospodárskych plodín. Množstvo polovysokej zelene tvorí samo nálet drevín.

Práva a záväzky viaznuce na Predmete dražby:
Bez zápisu.
Iné údaje: Bez zápisu.
Poznámka: Bez zápisu.

Cena predmetu dražby zistená znaleckým posudkom č. 18/2019 zo dňa 31.05.2019 vyhotoveným Ing. arch.
Ivanom Bušovským, znalcom z odboru Stavebníctvo, odvetvie Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné
číslo znalca 910 377:
70.900,- EUR (slovom: sedemdesiattisíc deväťsto eur)

Najnižšie podanie:
42.540,- EUR (slovom: štyridsaťdvatisícpäťstoštyridsať eur)

Minimálne prihodenie:
500,- EUR (slovom: päťsto eur)

Výška dražobnej zábezpeky:
7.090,- EUR (slovom: sedemtisícdeväťdesiat eur)

Spôsob a lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
A. Spôsob zloženia dražobnej zábezpeky:
a) v hotovosti zložená do pokladne Organizátora dražby alebo k rukám Organizátora dražby priamo na dražbe
najneskôr do otvorenia dražby,
b) v hotovosti vkladom na bankový účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11 1100
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042019), dokladom o úhrade je originál dokumentu „vklad
v hotovosti na účet“ s označením, že ide o dražobnú zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného
doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet
správy konkurznej podstaty Úpadcu,
c) bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare
IBAN: SK11 1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s, VS: 042019), dokladom o úhrade je originál
dokumentu „potvrdenie o bezhotovostnom prevode finančných prostriedkov“ s označením, že ide o dražobnú
zábezpeku ku konkrétnemu číslu dražby (nutnosť súčasného doloženia kópie takéhoto dokladu). Dražobná
zábezpeka musí byť k okamihu otvorenia dražby pripísaná na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu,
d) banková záruka (jej originál alebo úradne overená kópia) v prospech organizátora dražby s výhradou prevodu
platby po doručení zápisnice o vykonaní dražby za predpokladu, že účastník dražby sa stane vydražiteľom.
Pozn.: iný spôsob úhrady dražobnej zábezpeky je vylúčený.
Úhrada dražobnej zábezpeky nie je možná platobnou kartou, zmenkou alebo šekom.

B. Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky:
Lehota na úhradu dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.

C. Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:
V zmysle ustanovenia § 15 Zákona o DD alebo v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o DD.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením:
a) v hotovosti k rukám Organizátora dražby po skončení dražby, ak cena dosiahnutá vydražením nepresiahne
sumu 6.640,- Eur;
b) ak cena dosiahnutá vydražením presiahne sumu 6.640,- Eur vkladom na účet správy konkurznej podstaty
Úpadcu alebo bankovým prevodom na účet správy konkurznej podstaty Úpadcu (číslo účtu v tvare IBAN: SK11
1100 0000 0029 3502 3784, vedený v Tatra banka, a.s., VS: 042019), s označením čísla dražby, najneskôr do 15
dní odo dňa skončenia dražby.

Obhliadka predmetu dražby:
Termín č. 1: 24.10.2019 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Bernolákovo, na
adrese Hlavná 111 v obci Bernolákovo;
Termín č. 2: 28.10.2019 o 10:00 hod., stretnutie záujemcov sa uskutoční pred Obecným úradom Bernolákovo, na
adrese Hlavná 111 v obci Bernolákovo;

Organizačné opatrenia:
Záujemcovia o vykonanie obhliadky sú povinní ohlásiť svoju účasť na obhliadke telefonicky alebo e-mailom
najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na tel. č. 0908 989 977 alebo na e-mailovú adresu
bratislava@irkr.sk.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo
alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu.

Podmienky odovzdania predmetu dražby vydražiteľovi:
a) zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD,
b) osvedčený odpis notárskej zápisnice osvedčujúcej priebeh dražby podľa § 29 Zákona o DD.
·

·

Po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľa k predmetu dražby (t.j. po zaplatení ceny
dosiahnutej vydražením podľa § 27 ods. 1 Zákona o DD), je organizátor dražby povinný odovzdať
predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom
dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi;
vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí,
Ak ide o dražbu bytu, domu, inej nehnuteľnosti, podniku alebo jeho časti alebo ak najnižšie podanie
hnuteľných vecí, práv a iných majetkových hodnôt presiahnu sumu 33.193,92 €, predchádzajúci vlastník
je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a
doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. Organizátor dražby je povinný na mieste
spísať zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíšu
predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a organizátor dražby. Jedno vyhotovenie zápisnice
dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne
zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za
odovzdanú aj tejto osobe; o tom organizátor túto osobu poučí. Na ostatné náležitosti zápisnice
o odovzdaní predmetu dražby sa primerane použijú ustanovenia § 29 ods. 2 Zákona o DD.

Pozn.: V zmysle ustanovenia § 29 ods. 5 Zákona o DD všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím
predmetu dražby nesie vydražiteľ!

Priebeh dražby osvedčí notárskou zápisnicou:
JUDr. Lýdia Kliská Uhrinová, so sídlom Notárskeho úradu Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava

Upozornenie/poučenie:
V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia Zákona o DD, môže
osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo
domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem
prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo
bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného
predpisu (zákon 253/1998 Z. z.); v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto
lehoty.
Osoba, ktorá na základe vyššie uvedeného podala na súde žalobu o neplatnosť dražby, je povinná oznámiť
príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú
navrhovateľ a organizátor dražby, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa ustanovenia § 21
odsek 2. Zákona o DD.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného
začatia dražby konanie inej dražby tým istým Organizátorom dražby na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník
predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku
predmetu dražby.
Všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ich musia preukázať najneskôr do termínu otvorenia
dražby a uplatniť ich na dražbe ako dražitelia.

V Bratislave dňa 08.10.2019

Za navrhovateľa a organizátora dražby:
I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.

K091519
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Slobodníková Anna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.08.1957
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Červeňova 14, 811 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/146/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/146/2019
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, zapísaná v Zozname správcov vedenom
Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, so sídlom správcovskej kancelárie Červeňova 14, 811
03 Bratislava, v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Anna
Slobodníková, nar. 05.08.1957, Miestny úrad Bratislava – Petržalka, Kultíkova 17, 852 12 Bratislava (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 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 Bratislave, dňa 10.10.2019

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka
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K091520
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/411/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/411/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní týmto ako správca dlžníka
Jozef Jakubík, Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava,
SR oznamujeme, že bol na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp.zn.: 8OdK/411/2019
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 192/2019 z 04.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu dlžníka bol
ustanovený správca Ing. Róbert Baran.

According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of bankrupt
Jozef Jakubík, Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava, our duty is to inform you, that
District Court Bratislava I, No. 8OdK/441/2019, promulgated in the Commercial bulletin No. 192/2019 dated
04.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Róbert Baran as the legal
guardian of the bankrupt.

Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR). Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou
(§ 28 ods.1 ZKR). Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu; v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj
na súd (§ 28 ods. 2 ZKR). Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však
nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné
uspokojenie veriteľa tým nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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všeobecnej podstaty, ktorého zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky
správcovi. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy (§ 28 ods. 3 ZKR).

The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA). The
claim, which is not the claim against the property shall be alleged by an application (§ 28 sec. 1 BRA). The
application shall be submitted in one counterpart to the truste whereby it must be delivered to the trustee in the
basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy; in one counterpart delivers the creditor the
application to the court (§ 28 sec. 2 BRA). If the creditor delivers the application later to the trustee, the
application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights
related to the registered claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be
satisfied only from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was
published in the Commercial report after the delivery of the application to the trustee. The registration of such
claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with stating the creditor and the
registered sum (§ 28 sec. 3 BRA).

Ak ide o zabezpečenú pohľadávku, v prihláške doručenej správcovi sa musí riadne a včas uplatniť aj
zabezpečovacie právo, a to v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu, inak zanikne (§ 28
ods. 4 ZKR). Ak si takýto veriteľ svoju zabezpečenú pohľadávku v základnej prihlasovacej lehote neprihlási, na
jeho zabezpečovacie právo sa v konkurze neprihliada, má však proti dotknutej podstate právo na vydanie toho, o
čo sa dotknutá podstata v dôsledku toho obohatila, pričom takéto právo môže uplatniť proti dotknutej podstate ako
pohľadávku proti podstate, ktorá sa však uspokojí až po uspokojení všetkých ostatných pohľadávok proti tejto
podstate (§ 28 ods. 8 ZKR).

If it is an assured claim, also the security right must be duly and on time alleged in the application delivered to the
trustee in the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy, otherwise it will lapse (§ 28
sec. 4 BRA). If such creditor does not register his assured claim in the basic registration period, his security right
will not be taken into consideration in the bankruptcy, but he has the right against the affected property to handing
over that, what the affected property in this consequence was enriched, whereby such right can be alleged against
affected property as claim against property, which will be satisfied after satisfying all other claims against this
property (§ 28 sec. 8 BRA).

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

The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying name and seat of the bankrupt, c) legal reason of the
establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the general property, e) total sum of the claim, f)
signature (§ 29 sec. 1 BRA). To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The
creditor, who is the accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the
accountancy, in which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

71

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

sec. 6 BRA).

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR). Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze
uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).

The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered onl by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA). The submission, by which the claim was alleged,
which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).

Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 2015/848 z 20. mája 2015.

This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.

Ing. Róbert Baran, správca / trustee

K091521
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/411/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/411/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V právnej veci dlžníka Jozef Jakubík, Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11,
821 06 Bratislava, na ktorého majetok bol uznesením Okresného súdu Bratislava zo dňa 05.09.2019, sp.zn.:
8OdK/411/2019 vyhlásený konkurz, oznamujeme, že v zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o
správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií
správcu Ing. Róbert Baran, Seberíniho 2, 821 03 Bratislava, v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy 09:00
- 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.. Nahliadanie do spisu je potrebné si vopred dohodnúť emailom na: office@itrust.sk
alebo na tel. čísle: +421 2 2042 0140.

Ing. Róbert Baran, správca
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K091522
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jakubík Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Róbert Baran
Sídlo správcu:
Seberíniho 2, 821 03 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/411/2019 S1156
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/411/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Róbert Baran, správca dlžníka Jozef Jakubík, Miestny úrad Bratislava - Podunajské Biskupice, Trojičné
námestie 11, 821 06 Bratislava, týmto v zmysle ust. § 32 ods. 7 až 11 a § 32 ods. 19 až 21 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZKR“) zverejňuje číslo bankového účtu, na ktorý môžu veritelia skladať kauciu pre popretie prihlásených
pohľadávok. Predmetný účet je vedený v Prima banke, a.s., IBAN: SK13 5600 0000 0050 7330 2002.
V zmysle § 32 ods. 7 v spojení s § 32 ods. 19 ZKR popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive a;
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
dvoch percent zo sumy spornej pohľadávky a ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, preddavok na trovy
konania vo výške dvoch percent zo sumy, v ktorej bola pohľadávka popretá, a to najmenej 350 eur a najviac 10
000 eur; k sume preddavku je potrebné pri prevode do poznámky uviesť ako variabilný symbol číslo pohľadávky
zo zoznamu pohľadávok.
Poučenie:
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podmienkou podania návrhu na určenie popretej pohľadávky, ak ide o popretie pohľadávky iba veriteľom, je
riadne a včasné zloženie preddavku na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 ZKR. Ak navrhovateľ zloženie
preddavku nepreukáže, súd konanie zastaví.
Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky,
ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný preddavok. Z preddavkov sa hradia
trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa hradia z preddavku a nespotrebovanú
časť preddavku správca vráti zložiteľovi.
Ing. Róbert Baran, správca

K091523
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maceáš Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Eisnerova 6130 / 7, 841 07 Bratislava-Devínska Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Eduard Hyránek, PhD.
Sídlo správcu:
Stromová 9/A, 831 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/47/2019 S1224
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/47/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Ponukové konanie – predaj nehnuteľného majetku I. kolo
Ponukové konanie v súlade s ustanovením § 167n a § 167p Zákona č. 7/2005 Z.z., predaj majetku
podliehajúceho konkurzu. Správca úpadcu v I. kole ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu mimo
dražby ponúka na predaj nasledovnú nehnuteľnosť zapísanú v súpise majetku všeobecnej hodnoty (zverejnený
v Obchodnom vestníku č. 87/2019 dňa 07.05.2019 a 137/2019 dňa 18.07.2019):
Pozemok: trvalý trávnatý porast; Výmera 561 m2, obec Veľké Rovné, KÚ: Veľké Rovné, LV č. 2139, parcela
registra C, parcelné číslo: 2151; Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce, v dvoch podieloch a to
80/480 a 160/480; Súpisová hodnota spolu: 4.207,50 €
Podmienky ponukového konania:
1. Určenie kúpnej ceny – rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena.
2. Ponuka musí byť jednoznačná a bez akýchkoľvek obmedzujúcich podmienok.
3. Prihliada sa iba na ponuky, u ktorých bola zložená záloha v plnom rozsahu ponúknutej kúpnej ceny.
4. Záloha na ponúknutú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená alebo pripísaná na účet č.
SK0611000000002614003926 najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku.
5. Ponuka musí byť doručená poštou v zalepenej obálke do vlastných rúk na adresu správcu Stromová 9A, 831
01 Bratislava s označením “37OdK/47/2019 – ponuka!“ najneskôr do 15 dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom
vestníku.
6. Správca si v prípade neprimerane nízkej ponúknutej ceny vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.
6. Prípadné otázky na hyranek.skp@gmail.com alebo tel. č. 0903/241461.
Ing. Eduard Hyránek, PhD. - správca

K091524
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Púčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Ružinov úp 288/21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/420/2019 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/420/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Jana Púčková, nar. 18. 02. 1963, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava
– Ružinov, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, správca v zmysle § 85 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese: Krížna 17D (vchod: Blumentálska 18), 811 07 Bratislava v úradných hodinách v
pondelok až piatok od 8.30 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 15.00 hod. Žiadosti o nahliadanie do spisu
možno podávať písomne na emailovú adresu: ivahut@gmail.com.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
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K091525
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
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s., správca dlžníka: Mgr. Denisa Sabolová, nar. 03.11.1974,
bytom Iľjušinova 1046/14, 851 01 Bratislava, týmto v súlade s ustanoveniami § 167n ods. 1) a § 167p ods. 1)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje:

I. kolo ponukového konania
na predaj majetku zapísaného do súpisu majetku konkurznej podstaty dlžníka, a to:
Súpisová položka 1)
Obchodný podiel vo výške 100% základného imania v obchodnej spoločnosti TT KONTAJNERY s.r.o., IČO: 46
734 538 - (súpisová hodnota 15.000,- €)

Podmienky ponukového konania:
1. Záujemcovia majú možnosť predkladať svoje písomné ponuky v lehote 10 dní odo dňa zverejnenia tohto
ponukového konania v Obchodnom vestníku (*ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo štátny
sviatok, lehota uplynie najbližší nasledujúci pracovný deň.), a to poštou v zalepenej obálke s označením
PONUKA_37OdK/224/2019 na adresu kancelárie správcu.
2. Písomná ponuka musí obsahovať
• Označenie záujemcu
a) fyzická osoba uvádza: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalé bydlisko
b) právnická osoba uvádza: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko osoby/osôb oprávnených konať v
mene právnickej osoby
• Návrh kúpnej ceny
• Číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade, ak bude záujemca neúspešný
• Telefonický a e-mailový kontakt
• Dátum a podpis záujemcu
• Doklad o úhrade zálohy ponúkanej kúpnej ceny
3. Záujemca je v súlade s § 167p ZKR povinný uhradiť zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet
správcu:
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IBAN: SK71 7500 0000 0040 2187 1647
Variabilný symbol: IČO (právnická osoba) / dátum narodenia (fyzická osoba)
Poznámka pre príjemcu: ponuka_37OdK/224/2019
4. Na neskôr doručené ponuky záujemcov, alebo na ponuky ktoré nesplnili vyššie uvedené podmienky, správca
nebude prihliadať. Správca prihliada iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet správcu najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.
5. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu. Náklady speňaženia v plnom rozsahu znáša nadobúdateľ.
6. Správca si vyhradzuje oprávnenie odmietnuť všetky predložené ponuky záujemcov, prípadne zrušiť ponukové
konanie.

V prípade otázok kontaktujte: info@konkurzna.sk alebo +421 903 898 794.

V Bratislave, dňa 10.10.2019
Bratislavská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s., správca

K091526
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Púčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Ružinov úp 288/21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/420/2019 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/420/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V konkurze vedenom na majetok dlžníka: Jana Púčková, nar. 18. 02. 1963, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava
– Ružinov, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava, správca v súlade s § 167l ods. 5 v spojení s § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať
kauciu spojenú s účinným popretím prihlásenej pohľadávky. Bankový účet pre zloženie kaucie je vedený vo
Všeobecnej úverovej banke, a.s., číslo účtu: 30 448 55055/0200 (číslo účtu vo formáte IBAN:
SK1702000000003044855055). Kauciu vo výške 350 eur možno skladať do uplynutia lehoty na popretie
pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť
zložená samostatná kaucia. Popretie pohľadávky veriteľov je účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive
(§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený bankový účet bola pripísaná kaucia 350 eur s uvedením
čísla popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu (§ 32 ods. 7 písm. b) ZoKR). Do
poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu a označenie veriteľa,
ktorého pohľadávku popiera. Kaucia tvorí súčasť všeobecnej podstaty. V prípade úplnej alebo čiastočnej
dôvodnosti popretia má popierajúci veriteľ právo na vrátenie kaucie, ktoré možno uplatniť ako pohľadávku proti
podstate.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
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K091527
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Púčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Miestny úrad Bratislava - Ružinov úp 288/21, 827 05 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.02.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Hutňanová
Sídlo správcu:
Krížna 17D, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/420/2019 S1616
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37Odk/420/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
Invitation to lodge a claim for foreign creditors
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, správca dlžníka: Jana Púčková, nar. 18. 02.
1963, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava (ďalej len „Dlžník“)
oznamuje, že uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn.: 37OdK/420/2019 zo dňa 07. 10. 2019 bol
vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the
bankruptcy trustee of the Jana Púčková, nar. 18. 02. 1963, trvale bytom: Miestny úrad Bratislava –
Ružinov, Mierová 288/21, 827 05 Bratislava (hereinafter only as „Debtor“) my duty is to inform that with
the resolution of the District Court Bratislava I., reference: proc. no. 37OdK/420/2019, dated on October
07th, 2019 bankruptcy was declared on the Bankrupt's estate.
Uvedené uznesenie Okresného súdu Bratislava I bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 193/2019
dňa 07. 10. 2019.
The abovementioned resolution of the was published in Commercial Report (Bulletin) of Slovak republic
No.: OV 193/2019 dated on October 07th 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa Dlžník stáva
úpadcom (§ 23 ods. 1 ZoKR v spojení s ust. § 199 ods.9 ZoKR).
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 afterthe 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)
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 adresu: JUDr. Ivana Hutňanová, so sídlom Krížna 17D, 811 07 Bratislava.
According to the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the Debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45
days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtors assets in one original to the bankruptcy
administrator to the address: JUDr. Ivana Hutňanová, registered office Krížna 17D, 811 07 Bratislava,
Slovak Republic.
Za začiatok plynutia lehoty na prihlásenie pohľadávok sa považuje deň 08. 10. 2019.
The date 08th of October 2019 is considered to be the start of elapsing the period for lodging the claims.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým nie je
dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary
documents are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
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The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec.
4BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtompodľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č.1346/2000 z 29. mája 2000.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
JUDr. Ivana Hutňanová, správca
JUDr. Ivana Hutňanová, trustee

K091528
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EUROPA SC ZV II a.s. v reštrukturalizácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Račianska 96, 831 02 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 43 924 123
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
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Sídlo správcu:
Dunajská 25, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37R/1/2019 S 483
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37R/1/2019
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

Zápisnica z prvého zasadnutia veriteľského výboru

V reštrukturalizačnom konaní dlžníka EUROPA SC II a.s., so sídlom Račianská č. 96, 831 02 Bratislava, IČO: 43
924 123 (ďalej aj „dlžník"), ktorú povolil pod sp.zn. 37R/1/2019 vydaným uznesením Okresný súd Bratislava I,
zverejneným v Obchodnom vestníku č. 136/2019 zo dňa 17. júla 2019, na zvolanej schôdzi veriteľov zo dňa 4.
októbra 2019, si veritelia prihlásených pohľadávok zvolili na účely výkonu svojich práv trojčlenný veriteľský výbor
v zložení:
a) prvý člen veriteľského výboru PMG Solutios, s.r.o., so sídlom Lazovná 1487/56, Banská Bystrica 974
01, IČO 46 946 420, zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo:
23455/S, v zastúpení: Mgr. Peter Gnida, konateľ, (ďalej len „PMG Solutions, s.r.o.)
b) druhý člen veriteľského výboru Mgr. Peter Gnida, nar. 12.12.1975, adresa trvalého pobytu Sielnica 331,
Sielnica 962 31, (ďalej len „Mgr. Peter Gnida")
c) tretí člen veriteľského výboru Marek Donoval, nar. 12.2.1975, adresa trvalého pobytu Králická 22/22, Králiky
976 34, (ďalej len „Marek Donoval")

Priebeh schôdze a právny stav plynúci z uznesení prijatých schôdzou veriteľov spolu s výsledkami hlasovania
osvedčuje spísaná zápisnica ustanoveného správcu JUDr. Jana Jelinková Dudziková (ďalej len „správca") zo dňa
4.10.2019. Rovnopis zápisnice tvorí súčasť správcovského spisu.
Prvé zasadnutie veriteľského výboru bolo správcom na zabezpečenie súladu s ustanoveným postupom úpravou
§ 128 ods. 1 ZKR zvolané na deň 7. októbra 2019, v čase o 10.00 hod., v administratívnych priestoroch budovy
SNP 3, Banská Bystrica.
V znení oznámených údajov správcu o zvolaní prvého zasadnutia veriteľského výboru, sa dňa 7. októbra 2019,
v čase o 10.00 hod. v administratívnych priestoroch budovy na Námestí SNP 3, Banská Bystrica, konalo prvé
zasadnutie veriteľského výboru za vykázanej účasti zvolených členov veriteľského výboru a štatutárneho orgánu
dlžníka:
1.

PMG Solutios, s.r.o.

prítomný

2.

Mgr. Peter Gnida

prítomný

3.

Marek Donoval

prítomný

4.

Europa ZV SC II a.s.

prítomný

5.

Správca

neprítomný

Prítomnosť členov veriteľského výboru a štatutárneho zástupcu dlžníka osvedčuje prezenčná listina, ktorá tvorí
pevne spojenú prílohu č. 1 so zápisnicou.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
a)

Úvod, prezentácia, formálne predpoklady konania a poučenia legislatívneho rámca
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Voľba predsedu veriteľského výboru

c) Zodpovedanie potrebných otázok členov veriteľského výboru dlžníkom a zabezpečenie spolupráce pri
príprave plánu podľa § 134 ods. 2 ZKR
Veriteľský výbor pre potreby zasadnutia v zhode konštatuje, že:
a) k programu zasadnutia veriteľského výboru neboli prítomnými uplatnené žiadne námietky a jeho programové
body napĺňajú účel konania veriteľského výboru a legálneho obsahu výkonu práv veriteľov,
b)

správca nevyužil zákonné oprávnenie zúčastniť sa na zvolanom zasadnutí veriteľského výboru,

c)

o účasť na zasadnutí zvolaného veriteľského výboru nebol správca výborom osobitne požiadaný,

d) štatutárny orgán dlžníka na požiadanie veriteľského výboru prijal pozvanie zúčastniť na zasadnutí
veriteľského výboru za účelom poskytnutia potrebných odpovedí na otázky členov veriteľského výboru
a zabezpečenie spolupráce.
Veriteľský výbor berie na vedomie poučenie a ustanovený právny stav úpravou :
Zákon č. 7/2005 Z. z. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZKR").
Podľa § 128 ods. 2 ZKR Veriteľský výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná väčšina jeho členov. Každý člen
veriteľského výboru má jeden hlas. Na prijatie uznesenia veriteľského výboru je potrebný súhlas nadpolovičnej
väčšiny prítomných členov veriteľského výboru. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov veriteľského výboru
prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok.
Podľa §127 ods. 4 ZKR Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov
prihlásených pohľadávok. Za výkon funkcie má člen veriteľského výboru nárok na úhradu trov, ktoré
preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník.
Podľa § 127 ods. 5 ZKR Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia
veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu.
Podľa § 127 ods. 6 ZKR Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského
výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu
ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.
Podľa § 124 ods. 2 ZKR Pri príprave plánu sú dlžník, správca a členovia veriteľského výboru povinní úzko
spolupracovať; predkladateľ plánu je povinný im na tento účel poskytovať všetky vyžiadané informácie, ako aj inú
s tým súvisiacu súčinnosť.
Voľba predsedu veriteľského výboru
Na zabezpečenie riadenia predpísanej činnosti veriteľského výboru v súlade s úpravou § 127 ods. 5 ZKR
a programovým bodom b) zasadnutia, pristúpil veriteľský výbor k voľbe jeho predsedu.
Návrhy na voľbu predsedu sú predkladané v zhode s poradím, v akom bol každý člen veriteľského výrobu
zvolený na schôdzi veriteľov.
Hlasovanie č. 1 o členovi veriteľského výboru PMG Solutions, s.r.o., voľby do funkcie predsedu veriteľského
výboru:
Za:

1 hlas člena PMG Solutions, s.r.o.

Proti :

0 hlasov

Zdržal sa:

2 hlasy – hlasovania sa zdržal člen Marek Donoval a člen Mgr. Peter Gnida
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Hlasovanie č. 2 o členovi veriteľského výboru Mgr. Peter Gnida, voľby do funkcie predsedu veriteľského výboru:
Za:
3 hlasy - tvorené 1 hlasom člena PMG Solutions, s.r.o., 1 hlasom člena Marek Donoval a 1
hlasom člena Mgr. Peter Gnida
Proti :

0 hlasov

Zdržal sa:

0 hlasov

Hlasovanie č. 3 o členovi veriteľského výboru Marek Donoval, voľby do funkcie predsedu veriteľského výboru:
Za:

1 hlas člena Marek Donoval

Proti :

0 hlasov

Zdržal sa:

2 hlasy – hlasovania sa zdržal člen PMG Solutions, s.r.o. a člen Mgr. Peter Gnida

Veriteľský výbor pre potreby voľby predsedu veriteľského výboru v zhode a bez uplatnených námietok konštatuje,
že je uznášaniaschopný a s odkazom na ustanovený mechanizmus hlasovania prijíma vyjadreným súhlasom
všetkých hlasov prítomných členov :
Uznesenie č. 1 v znení : Veriteľský výbor vykonanou voľbou v súlade s úpravou § 127 ods. 5 ZKR v spojení
s výsledkom hlasovania č. 2, zvolil vyjadreným súhlasom troch hlasov prítomných členov veriteľského výboru do
funkcie predsedu veriteľského výboru člena Mgr. Petra Gnidu.
Zvolený člen Mgr. Peter Gnida funkciu predsedu veriteľského výboru prijal, a pre potreby zápisnice v texte: (ďalej
aj „predseda veriteľského výboru").
Zákonné predpoklady na prijatie uznesenia č. 1 o voľbe predsedu veriteľského výboru boli splnené.
Prítomní neuplatňujú námietku proti voľbe predsedu veriteľského výboru.

Zodpovedanie potrebných otázok členov veriteľského výboru dlžníkom
V súlade s programovým bodom c) zasadnutia veriteľského výboru, vyzval predseda prítomných členov na
uplatnenie práva požadovať potrebné odpovede od dlžníka na položené otázky v spoločnom záujme všetkých
veriteľov prihlásených pohľadávok a zabezpečenia potrebnej spolupráce pri príprave plánu.
O slovo sa prihlásil predseda veriteľského výboru, ktorý požiadal dlžníka o zodpovedanie otázok obsahovo
viazaných na:
-

aktuálny stav plnenia prijatých opatrení potrebných na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie,

obsah reštrukturalizačného plánu z hľadiska jeho konštrukcie zaručujúcej poskytnutie veriteľom uspokojenie
ich pohľadávok aspoň o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze,
-

dodržanie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru.

K otázke plnenia prijatých opatrení potrebných na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie dlžník uvádza, že všetky
potrebné opatrenia na dosiahnutie účelu reštrukturalizácie reálne plní v zhode s odborne posúdeným stavom
správcom Mgr. Petrom Zvarom, povereným spracovaním nezávislého reštrukturalizačného posudku
a objektívnymi závermi ustanoveného správcu JUDr. Jany Jelinkovej Dudzikovej v obsahovom znení zápisu
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z programového bodu 3 konanej schôdze veriteľov. Dlžník svojím postupom vytvoril objektívny hmotný základ,
z ktorého možno odôvodnene predpokladať úspešné skončenie reštrukturalizácie.
K otázke obsahu plánu dlžník predkladá veriteľskému výboru predbežné znenie návrhu plánu a zároveň žiada
veriteľský výbor o poskytnutie stanovísk, návrhov alebo podnetov pre prípad, že to veriteľský výbor s ohľadom na
predbežné znenie plánu považuje za potrebné. V užšom smere otázky dlžník upriamuje pozornosť veriteľského
výboru na záväznú čas plánu, ktorej navrhovaný obsah poctivo zaručuje uspokojenie pohľadávok veriteľov aspoň
o 20 % vyššie, ako by dosiahli v konkurze tak, ako to ustanovuje ZKR v §134 ods. 1). V spojení s uvedeným
dlžník poukazuje na odborné závery správcu Mgr. Petra Zvaru, ktorý na základe nezávislého posudzovania stavu,
nevidí žiadnu reálnu možnosť uspokojenia pohľadávok veriteľov pre prípad spadnutia dlžníka do konkurzu.
K otázke dodržania zákonnej lehoty dlžník do zápisnice prehlasuje, že záverečný návrh plánu bude za
zachovania ustanovenej lehoty v § 143 ZKR predložený na predbežné schválenie veriteľskému výboru.
O slovo sa prihlásil člen veriteľského výboru Marek Donoval, ktorý požiadal dlžníka o vyjadrenie sa k stanovisku
veriteľa New Co., a.s. z bodu 3. programu schôdze veriteľov zo dňa 4.10.2019.
Dlžník - k stanovisku veriteľa New Co., a.s. v skrátenom obsahu uvádzam, nestotožňujem sa s prezentovaným
stanoviskom veriteľa New Co., a.s. na schôdzi veriteľov zo dňa 4.10.2019. V kontexte jeho obsahu mám osobne
za to, že aktívna dezinformačná snaha zástupcu spriazneného veriteľa New Co., a.s. nesleduje spoločný záujem
všetkých veriteľov na väčšom uspokojení uplatnených pohľadávok, čo by malo v zrozumiteľnom odkaze zákona
byť základným cieľom účasti veriteľa na reštrukturalizačnom konaní, ale práve naopak, na pozadí konkurenčného
boja presvitá umelá snaha o vytváranie obchodných obštrukcií a skresleného oblaku nedôvery, samozrejme
všetko vedome na platforme v konaní prítomnej informácie, že konkurzné konanie v otázke uspokojenia veriteľov
predstavuje pre ostatných veriteľov absolútnu 0.
Z bližšieho rozboru stanoviska veriteľa je zrejmé, že zástupca veriteľa v odklone od ducha ZKR, výhradne iba v
záujme obchodných záujmov zastupovaného veriteľa sa cielene zameral na vytvorenie formálnych prekážok,
diskreditáciu a postavenie umelých determinantov pre stavebnú činnosť konkurenčnej spoločnosti Europa SC ZV
II a.s..
V prejave mi absolútne absentovala informácia a zdôvodnenie, prečo sa veriteľ prostriedkami v úprave ZKR za
každú cenu účelovo snaží strnúť dlžníka do konkurzného konania a jeho absolútnu obchodnú likvidáciu, napriek
zrejmej skutočnosti, s ktorou bol oboznámený, že v konkurznom konaní bude zmarený účel uspokojenia
pohľadávok všetkých prihlásených veriteľov.
Neprináleží mi hodnotiť správanie veriteľa, ani spôsob ukladania osobných požiadaviek správcovi
a podmieňovanie obsahu plánu individuálnymi predstavami zástupcu New Co., a.s. pred schvaľovacím
procesom, no v spojení s uvedeným mám osobne za to, že obsah plánu ako aj rozsah priznaných práv veriteľa
a postup pri ich uplatňovaní je dostatočne zrozumiteľne ustanovený osobitnou úpravou ZKR pre oblasť
reštrukturalizačného konania a neobstojí odtrhnutá argumentácia od mantinelov zákona, že jeho postup pri
uplatňovaní požiadaviek smerovaných na správcu nemusí oprieť o zákonné oprávnenie, lebo jemu to žiaden
zákon nezakazuje. Mám za to, že zástupca veriteľa New Co., a. s. sa svojim prednesom na schôdzi veriteľov
domáhal procesných práv, ktoré mu nepatria.
Na záver veriteľský výbor v zhode konštatuje, že po oboznámení sa s predloženými podkladmi z prípravy plánu
a poskytnutými vyjadreniami možno dôvodne usudzovať, že dlžník má poctivý zámer a objektívne vynakladá
úprimnú snahu riešiť uspokojenie pohľadávok veriteľov v medziach ZKR.

Z dôvodu, že prítomní nemajú ďalšie otázky a neuplatňujú námietky k priebehu zasadnutia, predseda zasadnutie
veriteľského výboru vyhlásil za skončené v čase o 12.00 hod.
Príloha 1/prezenčná listina prítomných prvého zasadnutia veriteľského výboru

V Banskej Bystrici, dňa 7. októbra 2019
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Predseda veriteľského výboru
Mgr. Peter Gnida

K091529
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Start People
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drieňová 1H, 821 01 Bratislva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 726 768
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Gagarinova 10A, 821 05 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/26/2018 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/26/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok.
Správca konkurznej podstaty úpadcu: Start People s.r.o., Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 35 726 768
v konkurze vedenom na Okresnom súde Bratislava I pod sp. zn. 37K/26/2018 oznamuje v súlade s ustanovením §
28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, že do zoznamu
pohľadávok bola po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu zapísaná
nasledovná pohľadávka veriteľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, Bratislava I, IČO: 00 603 481
Pohľadávka zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom: 7/H/1
Prihlásená suma 835,45 EUR

Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Správca konkurznej podstaty

K091530
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Véghová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/348/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/348/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V nadväznosti na uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/348/2019 zo dňa 21.08.2019,
zverejnené v OV 182/2019 dňa 20.09.2019
Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na
Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých
úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
2015/848
o
insolvenčnom
konaní.
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa
ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom
konaní
Vo formulári označujeme dôležité skutočnosti znakom : √
BG

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES

ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS

OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA

MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING

DE

MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN

NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

ET

MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS

EL

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

FR

NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

GA

FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA

HR

OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

IT

AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA

LV

PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU

LT

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ

HU

ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL

MT

AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA

NL

KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE

PL

POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM
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PT

AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

RO

NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL

OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI

ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

SV

UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

Deň vydania: 15.10.2019

(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)

SK

1

SK

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie1 v inom členskom štáte.
·

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte
voči dlžníkovi.

□ V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho
poriadku splnené požiadavky na prihlasovanie pohľadávok.
□ Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý
□ tvorí prílohu k tomuto oznamu alebo ktorý
·

si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447sk.do?init=true , časť: Formuláre podľa nariadenia 2015/848 - Prihláška pohľadávok

alebo www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Jazyk
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na
to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu,
v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom
jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom
jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno
nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]2).
Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2]
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto oznámenie, možno
získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície: [...]2,3
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

86

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

1 „Insolvenčné konanie“ je konanie v zmysle článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19). Zoznam týchto konaní je uvedený v
prílohe A k uvedenému nariadeniu.
2 Pri vyplňovaní tohto formulára vždy použite hypertextový odkaz, ktorý skutočne odkazuje na príslušnú webovú
stránku Európskeho portálu elektronickej justície.
3 Upozorňujeme Vás, že táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície bude uvedená do
prevádzky až 26. júna 2019 [pozri článok 92 nariadenia (EÚ) 2015/848].

SK
SK

2

POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA:
TENTO
ŠTANDARDNÝ
FORMULÁR
MUSÍ
VYPLNIŤ
SÚD,
KTORÝ
JE
PRÍSLUŠNÝ
NA INSOLVENČNÉ KONANIE PROTI DLŽNÍKOVI, ALEBO
SPRÁVCA VYMENOVANÝ TÝMTO SÚDOM PRE TOTO KONANIE.
FORMULÁR JE POTREBNÉ ZASLAŤ ZNÁMYM VERITEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V INOM ČLENSKOM
ŠTÁTE.
Jazyk na vyplnenie formulára
Tento oznamovací formulár sa zasiela v úradnom jazyku 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v
súlade s článkom 55 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/848, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční
veritelia lepšie rozumieť.
Spôsob oznamovania:
V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie, sa na povinnosť informovať veriteľov neuplatňuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností4.
Pokyny k jednotlivým bodom formulára:
Oddiel II formulára je potrebné vyplniť len v tom prípade, že na základe tohto oznamu zároveň vyzývate
veriteľa, aby prihlásil svoje pohľadávky, ktoré má voči dlžníkovi. V prípade, že oddiel II nevyplníte, žiadame
Vás, aby ste zahraničným veriteľom zaslali ďalšie oznámenie, hneď ako vznikne týmto veriteľom na základe
uplatniteľného insolvenčného práva povinnosť samostatne prihlásiť svoje pohľadávky do konania.
Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov formulára je potrebné vziať do úvahy, že:
· Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné.
· Poskytnutie informácií v bodoch označených dvojitou hviezdičkou (**) je povinné za určitých podmienok.
Tieto podmienky sú uvedené buď v zátvorke pri danom bode, alebo vo vete, ktorá predchádza danému
bodu.
· Poskytnutie informácii v bodoch, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom, nie je povinné.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).
SK

3

SK
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Pri odkaze na členský štát použite v tomto formulári nasledujúce kódy krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE),
Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko
(ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LT),
Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO),
Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK) a Spojené kráľovstvo (UK).
V bode 1.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe vnútroštátneho právneho
poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, ide o číslo v
príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register alebo register obchodných spoločností a združení). Ak je
dlžníkom fyzická osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou („podnikateľom“), ide o identifikačné číslo
pridelené v členskom štáte, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, pod ktorým táto osoba vykonáva svoju
podnikateľskú alebo profesijnú činnosť. Ak sa v súlade s vnútroštátnym insolvenčným právom členského štátu, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, používa na účely identifikácie fyzickej osoby, ktorá je samostatne
zárobkovo činnou osobou, daňové číslo alebo osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka, malo by sa uviesť
toto číslo.
V bode 2.1 by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné vnútroštátne konanie
uvedené v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na príslušný poddruh takéhoto konania,
ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
V bode 2.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho poriadku právomoc začať insolvenčné
konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
Dátum alebo posledný deň lehoty uvedené v bode 5 nesmú predstavovať menej ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri členského štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak sa informácie týkajúce sa dlžníka nenachádzajú vo vnútroštátnom registri, od prijatia tohto oznamu
veriteľom.
SK

4

SK

ODDIEL I
Náležitosti prejednávanej veci
1.

Dlžník:

1.1.

Názov/Meno*

1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba):
alebo
1.1.2.

Priezvisko: Véghová

1.1.3.

Meno(á): Iveta

(ak je dlžníkom fyzická osoba)
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie)**: nar.: 19.12.1962
1.3.

Adresa (ak sa neuplatňuje bod 1.5)**:

1.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava

1.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: 831 06 Bratislava
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1.3.3.

Štát: SK

1.4.

Iná adresa:

1.4.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.4.1.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.4.3

Deň vydania: 15.10.2019

Štát:

1.5. Dátum a miesto narodenia (uveďte, ak je dlžníkom fyzická osoba a jeho adresa je chráneným údajom)**:
1.6.

Ďalšie informácie týkajúce sa totožnosti dlžníka:

1.6.1.

Osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka: nar. 19.12.1962

2.6.1.

Dievčenské meno matky:

3.6.1.

Meno otca:

1.6.4

Štátna príslušnosť: SK

1.6.5

Iné (uveďte):

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné

SK

5

SK

2.

Príslušné insolvenčné konanie:

2.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*: oddlženie konkurzom

2.2.

Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848)*: 21.09.2019

2.3.

Súd5, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*: 2.3.1.

2.3.2.

Adresa:

2.3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Záhradnícka 10

2.3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava, 812 44

2.3.2.3.

Štát: SK

Názov: Okresný súd Bratislava I

2.4.

Spisová značka veci (uveďte, ak existuje )**: 37OdK/348/2019

2.5.

Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný)**:

2.5.1.

Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, zn. správcu: S1623

2.5.2.

Adresa:

2.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Sabinovská 12
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2.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava 812 02

2.5.2.3.

Štát: SK

2.5.2.4.

E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

Deň vydania: 15.10.2019

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
5 V súlade s článkom 2 ods. 6 bodom ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní pojem „súd“ uvedený v tomto bode je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.

SK

6

SK

ODDIEL II
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
3.

Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok*:

□

Súd uvedený v bode 2.3 tohto formulára;

alebo
√

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára; alebo

□ Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok je iný ako orgán/osoba uvedené v bode 2.3 resp. v
bode 2.5 tohto formulára. Uveďte nasledujúce údaje:
3.1. Názov (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2. Adresa (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

3.2.3.

Štát:

3.3.

Telefón:

3.4.

E-mail:

4.

Spôsob podávania prihlášky pohľadávok*:

√

poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3)

□

len doporučenou zásielkou
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alebo
□

faxom (na nasledujúce číslo): …………………………………………..

alebo
□

e-mailom (na nasledujúcu adresu): ……………………………………….

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné

SK
□

7

len v súlade s nasledujúcimi technickými normami (uveďte): alebo

√
iné (uveďte): podľa zákona
sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
5.

SK

č.

305/2013

Z.

z.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú) **:

√
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
alebo
□
6.

odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty:.........................................................................
dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5*:

□ Povinnosť uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s oneskoreným podaním prihlášky pohľadávok.
□ Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
√ Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
□ Povinnosť podať na súd samostatnú žiadosť o prijatie prihlášky pohľadávok.
□ Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za zaniknutý dlh.
□ Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
□ Prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou zaniknú.
□ Iné (uveďte):
7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
□ Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny:
□ Euro (EUR) □ bulharský lev (BGN) □ česká koruna (CZK) □ chorvátska kuna (HRK) □ maďarský forint (HUF) □
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poľský zlotý (PLN) □ rumunský lei (RON) □ švédska koruna (SEK) □ britská libra (GBP)
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□
8.

8

SK

Iné (uveďte):
Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom*:

√ v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
□ pohľadávky musíte prihlásiť, alebo
√ pohľadávky nemusíte prihlásiť, alebo (§ 167k z.č. 7/2005 Z. z.)
√ musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je
prednostná; alebo
√ musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
√ iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
9.

Pohľadávky s nižším poradím:

□ Pohľadávky s nižším poradím a podriadené pohľadávky sa prihlásia len v prípade, že o to výslovne požiada
insolvenčný súd.
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
10.

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre veriteľa relevantné:

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).

Ďalej v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 37OdK/348/2019 zo dňa 21.08.2019:
· Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia 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) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„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.
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· Veritelia prihlásia svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu postupom
podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. V jednom
rovnopise doručí veriteľ prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
· 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).
· Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
- pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
- budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
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- 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:
- 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,
- 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,
- pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
- 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,
- peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
- 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:
- 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,
- pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
- pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.
· Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo
splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
· Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
· Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky
dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná
(§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
· Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi
a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
· Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
- 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,
- 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,
- 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,
- bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
- 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,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
- 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,
- 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,
- 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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.
· Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
31 ods. 1 ZKR).

SK

9

SK

ODDIEL III
Dátum a podpis
Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
V mene
□

súdu, ktorý je príslušný na insolvenčné konanie

√

správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie

V Bratislave
Dátum 10.10.2019

K091531
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Véghová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/348/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/348/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Iveta Véghová, nar. 19.12.1962, trvale
bytom Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava, týmto, v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený vo Fio banke, a.s. č.
účtu - IBAN: SK23 8330 0000 0024 0132 8575. 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. Ako vyriabilný symbol uvádza: 373482019.
V Bratislave 10.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K091532
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Véghová Iveta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava - Vajnory
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37OdK/348/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37OdK/348/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca dlžníka Iveta Véghová, nar. 19.12.1962,
Rybničná 61/A, 831 06 Bratislava, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v
kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, počas úradných hodín v dňoch pondelok
až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do spisu možno
podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 02/43422357, 0903400529 alebo emailom:
gajdosova@elconsulting.sk.
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave dňa 10.10.2019
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K091533
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaškovičová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 18, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/401/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/401/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V nadväznosti na uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/401/2019-12 zo dňa 27.08.2019,
zverejnené v OV 190/2019 dňa 2.10.2019
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Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka jeho
známych zahraničných veriteľov podľa čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní, prepracované znenie (ďalej „Nariadenie“). Informácie uvedené v čl.
54 ods. 1 a 2 Nariadenia sa poskytujú prostredníctvom štandardného formulára, ktorý je uverejnený na
Európskom portáli elektronickej justície pod názvom „Oznam o insolvenčnom konaní“ vo všetkých
úradných jazykoch Únie.
V súlade s článkom 54 Nariadenia si každý zahraničný veriteľ môže prihlásiť svoje pohľadávky do insolvenčného
konania prostredníctvom akýchkoľvek komunikačných prostriedkov, ktoré sú prípustné podľa práva štátu, v ktorom
sa začalo konanie. Pohľadávku možno prihlásiť prostredníctvom štandardného formulára prihlášky v zmysle čl. 55
cit. nariadenia, alebo inými prostriedkami. Na samotné prihlasovanie pohľadávok sa nevyžaduje zastúpenie
advokátom alebo iným príslušníkom právnického povolania. Zahraničným veriteľom sa podľa cit. nariadenia
rozumie veriteľ, ktorý má obvyklý pobyt, bydlisko alebo registrované sídlo v inom členskom štáte ako je štát,
v ktorom sa začalo konanie, vrátane daňových orgánov a orgánom sociálneho zabezpečenia členských štátov.
Štandardný formulár prihlášky pohľadávok, ktorý môžu zahraniční veritelia použiť na prihlasovanie pohľadávok,
ako sa uvádza v článku 55 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/848, sa ustanovuje v prílohe II k Vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa ustanovujú formuláre uvedené v nariadení
Európskeho
parlamentu
a
Rady
(EÚ)
2015/848
o
insolvenčnom
konaní.
https://ejustice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true
PRÍLOHA I k VYKONÁVACIEMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) 2017/1105 z 12. júna 2017, ktorým sa
ustanovujú formuláre uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 o insolvenčnom
konaní
Vo formulári označujeme dôležité skutočnosti znakom : √
BG

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ES

ANUNCIO DE PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA

CS

OZNÁMENÍ O INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

DA

MEDDELELSE OM INDLEDNING AF INSOLVENSBEHANDLING

DE

MITTEILUNG ÜBER EIN INSOLVENZVERFAHREN

EN

NOTICE OF INSOLVENCY PROCEEDINGS

ET

MAKSEJÕUETUSMENETLUSE TEATIS

EL

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥOΤΗΤΑΣ

FR

NOTE CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

GA

FÓGRA FAOI IMEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHTA

HR

OBAVIJEST O POSTUPKU U SLUČAJU NESOLVENTNOSTI

IT

AVVISO DI PROCEDURA D'INSOLVENZA

LV

PAZIŅOJUMS PAR MAKSĀTNESPĒJAS PROCEDŪRU

LT

PRANEŠIMAS APIE NEMOKUMO BYLĄ

HU

ÉRTESÍTÉS FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSRÓL

MT

AVVIŻ TA' PROĊEDIMENTI TA' INSOLVENZA

NL

KENNISGEVING VAN INSOLVENTIEPROCEDURE
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PL

POWIADOMIENIE O POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM

PT

AVISO SOBRE PROCESSO DE INSOLVÊNCIA

RO

NOTIFICARE PRIVIND PROCEDURA DE INSOLVENȚĂ

SK

OZNAM O INSOLVENČNOM KONANÍ

SL

OBVESTILO O POSTOPKU V PRIMERU INSOLVENTNOSTI

FI

ILMOITUS MAKSUKYVYTTÖMYYSMENETTELYSTÄ

SV

UNDERRÄTTELSE OM INSOLVENSFÖRFARANDEN

Deň vydania: 15.10.2019

(Článok 54 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom
konaní – Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19)
SK

1

SK

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE VERITEĽOV:
Týmto Vás v súlade s článkom 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní informujeme, že proti Vášmu dlžníkovi (uvedenému v bode 1 tohto
formulára) sa začalo insolvenčné konanie1 v inom členskom štáte.
·

Vyzývame Vás, aby ste podľa postupu uvedeného ďalej, prihlásili svoje pohľadávky, ktoré máte
voči dlžníkovi.

□ V neskoršej fáze môžete byť prostredníctvom samostatného oznamu vyzvaný, aby ste prihlásili svoje
pohľadávky, ktoré máte voči dlžníkovi, a to za predpokladu, že sú podľa vnútroštátneho právneho
poriadku splnené požiadavky na prihlasovanie pohľadávok.
□ Nie je potrebné, aby ste každú svoju pohľadávku prihlásili samostatne.
Ak ste boli vyzvaný, aby ste prihlásili svoje pohľadávky, môžete tak urobiť prostredníctvom štandardného
formulára prihlášky pohľadávok, ktorý
□ tvorí prílohu k tomuto oznamu alebo ktorý
·

si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447sk.do?init=true , časť: Formuláre podľa nariadenia 2015/848 - Prihláška pohľadávok

alebo www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre.
Jazyk
Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Európskej únie. Bez ohľadu na
to sa však môže od Vás neskôr vyžadovať, aby ste predložili preklad do úradného jazyka členského štátu,
v ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom
jazyku alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom
jazyku, ktorý daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný (jazyky uvedené členskými štátmi možno
nájsť tu: [https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true]2).
Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie o insolvenčnom konaní v členských štátoch možno nájsť kliknutím na tento odkaz:
[https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-sk.do?init=true2]
Príslušné informácie o konkrétnom insolvenčnom konaní, na ktoré sa vzťahuje toto
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oznámenie, možno získať na tomto webovom sídle Európskeho portálu elektronickej justície: [...]2,3
1 „Insolvenčné konanie“ je konanie v zmysle článku 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z
20. mája 2015 o insolvenčnom konaní (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 19). Zoznam týchto konaní je uvedený v
prílohe A k uvedenému nariadeniu.
2 Pri vyplňovaní tohto formulára vždy použite hypertextový odkaz, ktorý skutočne odkazuje na príslušnú webovú
stránku Európskeho portálu elektronickej justície.
3 Upozorňujeme Vás, že táto funkcia Európskeho portálu elektronickej justície bude uvedená do
prevádzky až 26. júna 2019 [pozri článok 92 nariadenia (EÚ) 2015/848].

SK
SK

2

POKYNY NA VYPLNENIE FORMULÁRA:
TENTO
ŠTANDARDNÝ
FORMULÁR
MUSÍ
VYPLNIŤ
SÚD,
KTORÝ
JE
PRÍSLUŠNÝ
NA INSOLVENČNÉ KONANIE PROTI DLŽNÍKOVI, ALEBO
SPRÁVCA VYMENOVANÝ TÝMTO SÚDOM PRE TOTO KONANIE.
FORMULÁR JE POTREBNÉ ZASLAŤ ZNÁMYM VERITEĽOM, KTORÍ SA NACHÁDZAJÚ V INOM ČLENSKOM
ŠTÁTE.
Jazyk na vyplnenie formulára
Tento oznamovací formulár sa zasiela v úradnom jazyku 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 štát uviedol ako ním akceptovateľný v
súlade s článkom 55 ods. 5 nariadenia (EÚ) 2015/848, a to za predpokladu, že tomuto jazyku budú zahraniční
veritelia lepšie rozumieť.
Spôsob oznamovania:
V záujme zabezpečenia bezodkladného postúpenia informácií veriteľom, ktorí majú pobyt alebo sídlo v inom
členskom štáte Európskej únie, sa na povinnosť informovať veriteľov neuplatňuje nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností4.
Pokyny k jednotlivým bodom formulára:
Oddiel II formulára je potrebné vyplniť len v tom prípade, že na základe tohto oznamu zároveň vyzývate
veriteľa, aby prihlásil svoje pohľadávky, ktoré má voči dlžníkovi. V prípade, že oddiel II nevyplníte, žiadame
Vás, aby ste zahraničným veriteľom zaslali ďalšie oznámenie, hneď ako vznikne týmto veriteľom na základe
uplatniteľného insolvenčného práva povinnosť samostatne prihlásiť svoje pohľadávky do konania.
Pri vypĺňaní jednotlivých oddielov formulára je potrebné vziať do úvahy, že:
· Poskytnutie informácií v bodoch označených hviezdičkou (*) je povinné.
· Poskytnutie informácií v bodoch označených dvojitou hviezdičkou (**) je povinné za určitých podmienok.
Tieto podmienky sú uvedené buď v zátvorke pri danom bode, alebo vo vete, ktorá predchádza danému
bodu.
· Poskytnutie informácii v bodoch, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom, nie je povinné.
4 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a
mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o
zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Pri odkaze na členský štát použite v tomto formulári nasledujúce kódy krajín: Rakúsko (AT), Belgicko (BE),
Bulharsko (BG), Cyprus (CY), Česká republika (CZ), Nemecko (DE), Estónsko (EE), Grécko (EL), Španielsko
(ES), Fínsko (FI), Francúzsko (FR), Chorvátsko (HR), Maďarsko (HU), Írsko (IE), Taliansko (IT), Litva (LT),
Luxembursko (LU), Lotyšsko (LV), Malta (MT), Holandsko (NL), Poľsko (PL), Portugalsko (PT), Rumunsko (RO),
Švédsko (SE), Slovinsko (SI), Slovensko (SK) a Spojené kráľovstvo (UK).
V bode 1.2 „registračné číslo“ je osobné identifikačné číslo, ktoré je na základe vnútroštátneho právneho
poriadku pridelené subjektu alebo osobe. Ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba, ide o číslo v
príslušnom vnútroštátnom registri (obchodný register alebo register obchodných spoločností a združení). Ak je
dlžníkom fyzická osoba, ktorá je samostatne zárobkovo činnou osobou („podnikateľom“), ide o identifikačné číslo
pridelené v členskom štáte, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, pod ktorým táto osoba vykonáva svoju
podnikateľskú alebo profesijnú činnosť. Ak sa v súlade s vnútroštátnym insolvenčným právom členského štátu, v
ktorom sa začalo insolvenčné konanie, používa na účely identifikácie fyzickej osoby, ktorá je samostatne
zárobkovo činnou osobou, daňové číslo alebo osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka, malo by sa uviesť
toto číslo.
V bode 2.1 by sa mal „druh insolvenčného konania“ uviesť odkazom na príslušné vnútroštátne konanie
uvedené v prílohe A k nariadeniu (EÚ) 2015/848, ktoré sa začalo, príp. na príslušný poddruh takéhoto konania,
ktoré sa začalo v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom.
V bode 2.3 „súd, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie“ je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má na základe vnútroštátneho právneho poriadku právomoc začať insolvenčné
konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
Dátum alebo posledný deň lehoty uvedené v bode 5 nesmú predstavovať menej ako 30 dní od uverejnenia
oznamu o začatí insolvenčného konania v insolvenčnom registri členského štátu, v ktorom sa začalo konanie,
alebo, ak sa informácie týkajúce sa dlžníka nenachádzajú vo vnútroštátnom registri, od prijatia tohto oznamu
veriteľom.
SK

4

SK

ODDIEL I
Náležitosti prejednávanej veci
1.

Dlžník:

1.1.

Názov/Meno*

1. Názov (ak je dlžníkom spoločnosť alebo právnická osoba):
alebo
1.1.2.

Priezvisko: Vaškovičová

1.1.3.

Meno(á): Kristína

(ak je dlžníkom fyzická osoba)
1.2. Registračné číslo (uveďte, ak takéto číslo existuje na základe vnútroštátneho právneho poriadku členského
štátu, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie)**: nar.: 18.12.1982
1.3.

Adresa (ak sa neuplatňuje bod 1.5)**:

1.3.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Bodrocká 18

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1.3.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: 821 06 Bratislava

1.3.3.

Štát: SK

1.4.

Iná adresa:

1.4.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

2.4.1.

Obec a poštové smerovacie číslo:

1.4.3

Deň vydania: 15.10.2019

Štát:

1.5. Dátum a miesto narodenia (uveďte, ak je dlžníkom fyzická osoba a jeho adresa je chráneným údajom)**:
1.6.

Ďalšie informácie týkajúce sa totožnosti dlžníka:

1.6.1.

Osobné identifikačné číslo (rodné číslo) dlžníka: nar. 18.12.1982

2.6.1.

Dievčenské meno matky:

3.6.1.

Meno otca:

1.6.4

Štátna príslušnosť: SK

1.6.5

Iné (uveďte):

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
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2.

Príslušné insolvenčné konanie:

2.1.

Druh insolvenčného konania, ktoré sa začalo v súvislosti s dlžníkom*: oddlženie konkurzom

2.2.

Dátum začatia insolvenčného konania (v zmysle nariadenia (EÚ) 2015/848)*: 3.10.2019

2.3.

Súd5, na ktorom sa začalo insolvenčné konanie*:

2.3.1.

Názov: Okresný súd Bratislava I

2.3.2.

Adresa:

2.3.2.1.Ulica a číslo/poštový priečinok: Záhradnícka 10
2.3.2.2.Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava, 812 44
2.3.2.3.Štát: SK
2.4.

Spisová značka veci (uveďte, ak existuje )**: 8OdK/401/2019

2.5.

Správca vymenovaný v konaní (uveďte, ak bol vymenovaný)**:

2.5.1.

Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová, zn. správcu: S1623

2.5.2.

Adresa:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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2.5.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok: Sabinovská 12

2.5.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo: Bratislava 812 02

2.5.2.3.

Štát: SK

2.5.2.4.

E-mail: gajdosova@elconsulting.sk

Deň vydania: 15.10.2019

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
5 V súlade s článkom 2 ods. 6 bodom ii) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/848 z 20. mája
2015 o insolvenčnom konaní pojem „súd“ uvedený v tomto bode je súdny orgán alebo akýkoľvek iný príslušný
orgán členského štátu, ktorý má právomoc začať insolvenčné konanie, potvrdiť začatie takéhoto konania alebo
prijímať rozhodnutia v priebehu takéhoto konania.
SK

6
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ODDIEL II
Informácie týkajúce sa prihlasovania pohľadávok
3.

Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok*:

□

Súd uvedený v bode 2.3 tohto formulára;

alebo
√

Správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára; alebo

□ Orgán alebo úrad oprávnený prijímať prihlášky pohľadávok je iný ako orgán/osoba uvedené v bode 2.3 resp. v
bode 2.5 tohto formulára. Uveďte nasledujúce údaje:
3.1. Názov (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2. Adresa (uveďte, iba ak orgánom alebo úradom oprávneným prijímať prihlášky pohľadávok nie je ani súd
uvedený v bode 2.3, ani správca uvedený v bode 2.5 tohto formulára)**:
3.2.1.

Ulica a číslo/poštový priečinok:

3.2.2.

Obec a poštové smerovacie číslo:

3.2.3.

Štát:

3.3.

Telefón:

3.4.

E-mail:

4.

Spôsob podávania prihlášky pohľadávok*:

√

poštou (na poštovú adresu uvedenú v bode 3)

□

len doporučenou zásielkou

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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alebo
□

faxom (na nasledujúce číslo): …………………………………………..

alebo
□

e-mailom (na nasledujúcu adresu): ……………………………………….

Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné

SK
□

7

len v súlade s nasledujúcimi technickými normami (uveďte): alebo

√
iné (uveďte): podľa zákona
sluzby?externalCode=App.GeneralAgenda
5.

SK

č.

305/2013

Z.

z.

https://www.slovensko.sk/sk/detail-

Lehoty na prihlasovanie pohľadávok (uveďte, ak existujú) **:

√
pohľadávky musia byť prihlásené najneskôr do: základná prihlasovacia lehota do 45 dní odo dňa
vyhlásenia konkurzu (§ 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z)
alebo
□
6.

odkaz na kritériá výpočtu tejto lehoty:.........................................................................
dôsledky podania prihlášky pohľadávok po uplynutí lehoty uvedenej v bode 5*:

□ Povinnosť uhradiť všetky dodatočné náklady spojené s oneskoreným podaním prihlášky pohľadávok.
□ Vylúčenie z účasti na rozdelení výťažku (predbežnom alebo konečnom), ku ktorému došlo pred podaním
(alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
√ Strata hlasovacieho práva v akomkoľvek rozhodovacom procese alebo na schôdzi veriteľov, ku ktorým
došlo pred podaním (alebo doručením) prihlášky pohľadávok.
□ Povinnosť podať na súd samostatnú žiadosť o prijatie prihlášky pohľadávok.
□ Dlh vyplývajúci z pohľadávky sa bude v rámci konania považovať za zaniknutý dlh.
□ Na prihlášku pohľadávok sa nebude v konaní prihliadať.
□ Prednostné alebo zabezpečovacie práva spojené s pohľadávkou zaniknú.
□ Iné (uveďte):
7. Ďalšie podmienky prihlasovania pohľadávok:
□ Na základe práva uplatniteľného na insolvenčné konanie sa vyžaduje, aby sumy pohľadávok (bod 6.1.8
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) a náklady spojené s uplatnením týchto pohľadávok (bod 6.4.3
štandardného formulára „Prihláška pohľadávok“) boli uvádzané v mene členského štátu, v ktorom sa začalo
insolvenčné konanie. Ide o nasledujúce meny:
□ Euro (EUR) □ bulharský lev (BGN) □ česká koruna (CZK) □ chorvátska kuna (HRK) □ maďarský forint (HUF) □
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poľský zlotý (PLN) □ rumunský lei (RON) □ švédska koruna (SEK) □ britská libra (GBP)
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
SK
□
8.

8
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Iné (uveďte):
Povinnosti veriteľov, ktorých pohľadávky sú prednostné alebo zabezpečené vecným právom*:

√ v prihláške pohľadávok musíte výslovne uviesť osobitnú povahu pohľadávok, alebo
□ pohľadávky musíte prihlásiť, alebo
√ pohľadávky nemusíte prihlásiť, alebo (§ 167k z.č. 7/2005 Z. z.)
√ musíte prihlásiť len tú časť pohľadávok, ktorá nie je krytá hodnotou zabezpečenia alebo nie je
prednostná; alebo
√ musíte uviesť sumu, do výšky ktorej sú pohľadávky pravdepodobne zabezpečené]
√ iné (uveďte): poradie zabezpečovacieho práva, deň vzniku, deň registrácie, čas registrácie, druh
zabezpečovacieho práva
9.

Pohľadávky s nižším poradím:

□ Pohľadávky s nižším poradím a podriadené pohľadávky sa prihlásia len v prípade, že o to výslovne požiada
insolvenčný súd.
Body označené *: poskytnutie informácií je povinné.
Body označené **: poskytnutie informácií je povinné za určitých podmienok.
Body, ktoré nie sú označené žiadnym symbolom: poskytnutie informácií je nepovinné/dobrovoľné
10.

Ďalšie informácie, ktoré môžu byť pre veriteľa relevantné:

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).
Ďalej v súlade s uznesením Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 8OdK/401/2019 zo dňa 27.08.2019:
· Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia 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) zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„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.
· Veritelia prihlásia svoje pohľadávky v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu postupom
podľa § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR v jednom rovnopise u správcu na adrese jeho kancelárie. V jednom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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rovnopise doručí veriteľ prihlášku aj na súd. Doručením prihlášky do elektronickej schránky správcu sa prihláška
považuje za doručenú aj na súde. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným
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. 25/2017 Z.z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk , v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre).
K prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
· 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).
· Podľa § 166a ods. 1 ZKR, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 166b a 166c), len v konkurze môžu byť
uspokojené tieto pohľadávky:
- pohľadávka, ktorá vznikla pred kalendárnym mesiacom, v ktorom bol vyhlásený konkurz alebo poskytnutá
ochrana pred veriteľmi (ďalej len "rozhodujúci deň"),
- budúca pohľadávka ručiteľa, spoludlžníka alebo inej osoby, ktorej vznikne pohľadávka voči dlžníkovi, ak bude za
neho plniť záväzok, ktorý vznikol pred rozhodujúcim dňom,
- pohľadávka, ktorá vznikne v súvislosti s vypovedaním zmluvy alebo odstúpením od zmluvy (§ 167d), ak ide o
zmluvu uzatvorenú pred vyhlásením konkurzu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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· Podľa § 166b ods. 1 ZKR, za nevymáhateľné voči dlžníkovi v prípade oddlženia sa považuje:
- príslušenstvo pohľadávky, ktoré presahuje 5% istiny pohľadávky za každý kalendárny rok existencie pohľadávky,
na ktoré vznikol nárok pred rozhodujúcim dňom; za obdobie kratšie ako kalendárny rok zostáva vymáhateľná
alikvotná časť príslušenstva,
- 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,
- pohľadávka zo zmenky, ak bola podpísaná dlžníkom pred rozhodujúcim dňom,
- 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,
- peňažné pohľadávky, ktoré patria alebo patrili osobe spriaznenej s dlžníkom a vznikli pred rozhodujúcim dňom,
- 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:
- 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,
- pohľadávka z právnej pomoci poskytnutej dlžníkovi Centrom právnej pomoci v súvislosti s konaním o oddlžení,
- zabezpečená pohľadávka v rozsahu, v ktorom je krytá hodnotou predmetu zabezpečovacieho práva;
ustanovenie § 166b ods. 1 písm. a) a b) tým nie je dotknuté,
- pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo spôsobenú úmyselným konaním vrátane
príslušenstva takejto pohľadávky,
- pohľadávka dieťaťa na výživné vrátane príslušenstva takejto pohľadávky,
- pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi,
- peňažný trest podľa Trestného zákona,
- nepeňažná pohľadávka.
· Podľa § 166e ods. 2 ZKR, oddlžením sa pohľadávky, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze alebo
splátkovým kalendárom (§ 166a), bez ohľadu na to, či boli alebo neboli prihlásené, stávajú voči dlžníkovi
nevymáhateľné v rozsahu, v ktorom ho súd zbavil dlhov.
· Podľa § 166e ods. 3 ZKR, pohľadávka, ktorá sa v dôsledku oddlženia stala voči dlžníkovi nevymáhateľná, je aj
naďalej vymáhateľná voči ručiteľovi alebo inej osobe, ktorá pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečuje.
· Podľa § 166e ods. 4 ZKR, na nevymáhateľnosť pohľadávky voči dlžníkovi súd prihliadne aj bez námietky
dlžníka. Orgán verejnej moci je povinný hľadieť na dlžníka vo vzťahu k pohľadávke, ktorá sa stala nevymáhateľná
(§ 166b), ako by na neho hľadel, keby rozhodol o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky.
· Podľa § 166g ods. 1 ZKR, dlžník má poctivý zámer, ak z jeho správania po podaní návrhu možno usudzovať, že
vynaložil úprimnú snahu riešiť svoj dlh v medziach svojich možností a schopností, najmä ak poskytoval správcovi
a veriteľom potrebnú súčinnosť, vynaložil snahu získať zamestnanie, zamestnal sa alebo si zabezpečil iný zdroj
príjmov, v prípade nie nepatrného dedenia, daru alebo výhry zo stávky alebo hry ponúkol aspoň polovicu takéhoto
zdroja dobrovoľne veriteľom na uspokojenie nevymáhateľného dlhu, prípadne vynaložil snahu o zaradenie sa do
spoločnosti alebo sa do spoločnosti opätovne zaradil.
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· Podľa § 166g ods. 2 ZKR, dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:
- 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,
- 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,
- 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,
- bez vážneho dôvodu neposkytol správcovi potrebnú súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že sa úmyselne priviedol do platobnej
neschopnosti, aby bol oprávnený podať návrh,
- v čase podania návrhu dlžník nebol platobne neschopný, aj keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti
musel vedieť,
- 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,
- zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že mal snahu poškodiť svojho veriteľa alebo
zvýhodniť niektorého veriteľa,
- bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní súdom určený splátkový kalendár,
- 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,
- 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,
- dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu
centrum hlavných záujmov.
· Podľa § 166g ods. 3 ZKR, súd prihliada prísnejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý v
minulosti mal alebo stále má významnejší majetok, má skúsenosti s podnikaním, pôsobí alebo pôsobil ako vedúci
zamestnanec alebo pôsobí alebo pôsobil v orgánoch právnickej osoby alebo má iné osobitné životné skúsenosti.
· Podľa § 166g ods. 4 ZKR, súd prihliada miernejšie na skutočnosti ovplyvňujúce poctivý zámer u dlžníka, ktorý
dosiahol iba základné vzdelanie, je v dôchodkovom veku alebo blízko takéhoto veku, má vážne zdravotné
problémy, na čas alebo trvalo stratil obydlie alebo ho v živote postihla iná udalosť, ktorá mu sťažila uplatnenie v
spoločnosti.
· Podľa § 166g ods. 5 ZKR, poctivý zámer dlžníka súd skúma iba v konaní o návrhu na zrušenie oddlženia pre
nepoctivý zámer. V konkurznom konaní ani v konaní o určení splátkového kalendára súd poctivý zámer dlžníka
neskúma.
· Podľa § 166f ods. 1 ZKR, veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušenia oddlženia
návrhom na zrušenie oddlženia podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára na súde, ktorý rozhodol o oddlžení, ak preukáže, že dlžník nemal
pri oddlžení poctivý zámer. Ak je takýchto návrhov viac, súd ich spojí na spoločné konanie. Vo veci samej
rozhoduje súd rozsudkom.
· Podľa § 166f ods. 2 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je účinné voči všetkým. Iné rozhodnutie o
návrhu na zrušenie oddlženia nie je prekážkou, aby sa rozhodovalo o novom návrhu na zrušenie oddlženia, ak je
podaný iným veriteľom alebo sú tu nové dôkazy, ktoré poctivý zámer dlžníka vylučujú.
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· Podľa § 166f ods. 4 ZKR, zrušením oddlženia sa oddlženie stáva voči všetkým veriteľom neúčinné.
Pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom ešte neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj
splatnosť. Takéto pohľadávky sa nepremlčia skôr ako uplynie desať rokov od zrušenia oddlženia. Podľa § 166f
ods. 5 ZKR, právoplatné rozhodnutie o zrušení oddlženia je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného
zákonníka.
· Podľa § 166f ods. 6 ZKR, súd, ktorý rozhodol o oddlžení na podnet prokurátora, zruší takéto oddlženie, ak zistí,
že dlžník nemal pri oddlžení poctivý zámer. Takéto konanie možno začať do šiestich rokov od vyhlásenia
konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.
· Na požiadanie správca vydá veriteľovi potvrdenie, že jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok (§
31 ods. 1 ZKR).

SK

9

SK

ODDIEL III
Dátum a podpis
Tento oznam predkladá:
Názov/Meno: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
V mene
□

súdu, ktorý je príslušný na insolvenčné konanie

√

správcu vymenovaného pre insolvenčné konanie

V Bratislave

Dátum 10.10.2019

K091534
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaškovičová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 18, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/401/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/401/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca konkurznej podstaty Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca dlžníka: Kristína Vaškovičová, Bodrocká
18, 821 06 Bratislava, narodený: 18.12.1982, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese: Sabinovská 12, 821 02 Bratislava, počas úradných hodín v
dňoch pondelok až piatok v čase od 09:00 do 15:00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na
nahliadnutie do spisu možno podávať písomne na adrese správcu, telefonicky na tel. čísle 02/43422357,
0903400529 alebo emailom: gajdosova@elconsulting.sk.
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Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
V Bratislave dňa 10.10.2019
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K091535
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vaškovičová Kristína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrocká 18, 821 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.12.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Sídlo správcu:
Sabinovská 12, 821 02 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/401/2019 S1623
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/401/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

IIng. Hilda Regulová Gajdošová, správca konkurznej podstaty dlžníka: Kristína Vaškovičová, Bodrocká 18, 821 06
Bratislava, narodený: 18.12.1982, týmto, v súlade s § 32 ods. 7 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
retrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že bankový
účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom, je vedený vo Fio banke, a.s. č.
účtu - IBAN: SK23 8330 0000 0024 0132 8575. 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. Ako vyriabilný symbol uvádza: 84012019.
V Bratislave 10.10.2019
Ing. Hilda Regulová Gajdošová, správca
Zásady ochrany osobných údajov v súvislosti s uplatnením GDPR:
http://www.elconsulting.sk/konkurzny-a-restrukturalizacny-spravca/gdpr/

K091536
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hóbor Richard
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlbinná 12532 / 7B, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Petra Muroňová
Sídlo správcu:
Zelená 2, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/242/2019 S1721
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/242/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HNUTEĽNÁ VEC

Podstata

Názov
Osobné
motorové

Súpisová
Dátum
Dôvod
Stav
Rok Spoluvlastnícky
hodnota
Výrobné číslo
zapísania zapísania opotrebovanosti výroby podiel dlžníka
[EUR]

Miesto,
kde
sa
Evidenčné
Zabezpečenie hnuteľná
číslo
vec
nachádza

opotrebované,

Hlbinná
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Všeobecná vozidlo 200
podstata Škoda
Favorit
Pickup

08.10.2019

Konkurzy a reštrukturalizácie
opotrebované,
majetok
zodpovedá roku 1992 1/1
úpadcu
výroby

Deň vydania: 15.10.2019
Hlbinná
7/B,
Bratislava

623P000631997 NZ976AB Nie

NEHNUTEĽNOSTI - POZEMOK
Podstata

Názov

Súpisová
Názov
Dátum
Dôvod
Druh
Výmera
Číslo listu Číslo
hodnota
Obec katastrálneho
zapísania zapísania pozemku [m2]
vlastníctva parcely
[EUR]
územia

Parcela
Všeobecná registra
3522
podstata "C"
č.
8445/73
Parcela
Všeobecná registra
72
podstata "C"
č.
8445/626
Parcela
Všeobecná registra
900
podstata "C"
č.
8445/627
Parcela
Všeobecná registra
2500
podstata "C"
č.
8445/628

Spoluvlastnícky
Zabezpečenie
podiel dlžníka

08.10.2019

Zastavané
majetok
plochy a 245
úpadcu
nádvoria

Nové
Nové Zámky 2780
Zámky

8445/73 1/8

Nie

08.10.2019

Zastavané
majetok
plochy a 5
úpadcu
nádvoria

Nové
Nové Zámky 2780
Zámky

8445/626 1/8

Nie

08.10.2019

majetok
Záhrady
úpadcu

72

Nové
Nové Zámky 2780
Zámky

8445/627 1/8

Nie

08.10.2019

majetok
Záhrady
úpadcu

200

Nové
Nové Zámky 2780
Zámky

8445/628 1/8

Nie

NEHNUTEĽNOSTI - STAVBA
Súpisov
Dôvod
Orientačn
Názov
Číslo listu
á
Dátum
Súpisn
Číslo
Podstata Názov
zapísani Ulica
é
číslo Obec katastrálneh vlastníctv
hodnota zapísania
é číslo
parcely
a
vchodu
o územia
a
[EUR]
Nové
Všeobecn Rodinn
08.10.201 majetok Krajná
8445/7
5625
3334 117
Zámk Nové Zámky 2780
á podstata ý dom
9
úpadcu
3
y

Spoluvlastníck
Zabezpečeni
y
podiel
e
dlžníka
1/8

Nie

V Bratislave, dňa 08.10.2019
Mgr. Petra Muroňová, správca

K091537
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SI MM GRAD FASADERSTVO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 34, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 872 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/14/2019 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/14/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka): SI MM GRAD FASADERSTVO, s.r.o., so sídlom Vysoká
34, 811 06 Bratislava, IČO: 35 872 934 (ďalej len „úpadca“) oznamujem, že Uznesením Okresného súdu
Bratislava I, č.k. 37K/14/2019

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

111

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Oznam o zvolaní schôdze veriteľov:
Mgr. Jana Lenková, so sídlom Krížna 38, 811 07 Bratislava, správca úpadcu: SI MM GRAD FASADERSTVO,
s.r.o., so sídlom Vysoká 34, 811 06 Bratislava, IČO: 35 872 934, týmto v súlade s § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii zvoláva prvú schôdzu veriteľov na deň 25.11.2019 o 10.00 hod. v kancelárii
správcu na Krížnej 38, 811 07 Bratislava (2. poschodie).

Program:
1. Otvorenie
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania a majetku úpadcu
3. Informácia o prihlásených pohľadávkach a konkurzných veriteľoch
4. Rozhodovanie o výmene správcu v zmysle § 36 ZoKR
5.Voľba veriteľského výboru
6. Zaujatie stanoviska vo veci ďalšieho postupu správcu
7. Záver

Pri prezentácii predložia veritelia doklad totožnosti, právnické osoby aj výpis z obchodného registra. Zástupcovia
veriteľov predložia plnú moc, prípadne poverenie na zastupovanie veriteľa – originál alebo osvedčená fotokópia a
doklad totožnosti, prípadne preukaz advokáta. Podpis oprávnenej osoby veriteľa na plnej moci, pokiaľ sa nejedná
o zastupovanie advokátom, musí byť úradne osvedčený.

Mgr. Jana Lenková, správca

K091538
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SI MM GRAD FASADERSTVO, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vysoká 34, 811 06 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 35 872 934
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 37K/14/2019 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
37K/14/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Mgr. Jana Lenková, správca úpadcu SI MM GRAD FASADERSTVO, s.r.o., so sídlom Vysoká 34, 811 06
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Bratislava, IČO: 35 872 934, týmto v súlade s ust. § 32 ods. 7 písm. b), ods. 19 a ods. 21 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ZoKR) zverejňuje bankový účet, na ktorý možno skladať preddavok na trovy
konania.

Bankový účet pre zloženie preddavku je vedený v ČSOB, a.s. IBAN: SK66 7500 0000 0040 0064 5421,
variabilný symbol je číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.

Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur. Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu (§ 3
ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom
pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložený samostatný
preddavok. Z preddavkov sa hradia trovy konania podľa rozhodnutia súdu; v rozhodnutí súd určí, ktoré trovy sa
hradia z preddavku a nespotrebovanú časť preddavku správca vráti zložiteľovi. Popretie pohľadávky veriteľom je
účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive (§ 32 ods. 7 písm. a) ZoKR) a na správcom zverejnený
bankový účet bol pripísaný preddavok vo výške podľa § 32 ods. 19 ZoKR s uvedením variabilného čísla. Do
poznámky pre prijímateľa popierajúci veriteľ uvedie označenie veriteľa, ktorý zložil preddavok a označenie
veriteľa, ktorého pohľadávku popiera.

Mgr. Jana Lenková, SKP úpadcu

K091539
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veronika Glassová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynarovičova 1589/19, 851 03 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Lenková
Sídlo správcu:
Krížna 38, 811 07 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 8Odk/354/2018 S1211
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Bratislava I
Spisová značka súdneho spisu:
8Odk/354/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka: Veronika Glassová, nar.: 20. 03. 1980, trvale bytom Mlynarovičova 1589/19,
851 03 Bratislava (ďalej len „dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na majetok dlžníka vedenom na Okresnom
súde Bratislava I pod sp. zn.: 8OdK/354/2018 týmto v súlade s ust. § 167t a ust. § 167v zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že:

1. v predmetnej konkurznej veci nebol zistený žiaden majetok dlžníka, ktorý by podliehal konkurzu,
2. správca pri zisťovaní majetku dlžníka vychádzal najmä zo zoznamu majetku predloženého dlžníkom, z
vyjadrenia dlžníka a z vyjadrení právnických osôb poskytujúcich súčinnosť správcovi so záverom, že dlžník nemá
žiadny majetok, tj. 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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S poukazom na vyššie uvedené správca týmto oznamuje, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí (§
167v ods. 1 ZKR).

Zverejnením tohto oznámenia v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka vedený Okresným
súdom Bratislava I pod spis. zn. 8OdK/106/2017 zrušuje.

Zrušením konkurzu s poukazom na ust. § 167v ods. 4 ZKR zaniká funkcia správcu.

Mgr. Jana Lenková, správca dlžníka

K091540
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 269 727
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marcela Turasová
Sídlo správcu:
Budovateľská 60, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36K/6/2018 S1887
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36K/6/2018
Druh podania:
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru

ZÁPISNICA Z 10. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU

Úpadca: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J. Zigmundíka 1489, Vrbové
IČO: 36 269 727
Spisová značka konkurzného konania: 36K/6/2018
Dátum konania: 27.09.2019
Miesto konania: Advokátska kancelária FARDOUS PARTNERS s.r.o., Nám. SNP 14, Bratislava
Čas konania: 10.00 hod.

Prítomní:
a.
b.
c.
d.
e.

BGZ BNP PARIBAS FAKTORING Sp. z o.o. – predseda zasadnutia
SHARDA EUROPE Sp. z o.o.
ČEZ Slovensko, s.r.o.
Textilveredlung Bebr. Hecht GmbH Mühlhausen (per rollam)
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Program zasadnutia veriteľského výboru:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Prezencia
2. Uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania
3. Záver

1. Prezencia
Prezencia zúčastnených sa uskutočnila o 10.00 hod. podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
zápisnice zo zasadnutia. Predsedom zasadnutia je predseda veriteľského výboru. Zasadnutie zvolal správca Mgr.
Marcela Turasová v súlade s ust. § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,ZKR“), a to listom zo dňa 13.09.2019. Predseda zasadnutia otvoril zasadnutie
a skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný v súlade s § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko sú prítomní všetci
jeho členovia.

2. Uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania
Predseda zasadnutia konštatuje, že na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru
považujú za prítomných. Právo členov veriteľského výboru hlasovať ,,per rollam” v zmysle § 38 ods. 3 ZKR pred
samotným zasadnutím veriteľského výboru využil 1 člen veriteľského výboru.
Hlasovanie:
ZA: 3 (SHARDA EUROPE Sp. z o.o.; ČEZ Slovensko, s.r.o.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)
PROTI: 2 (Textilveredlung Gebr. Hecht GmbH Mühlhausen; BGZ BNP PARIBAS FAKTORING Sp. z o.o.)
ZDRŽAL SA: nikto
Uznesenie: PRIJATÉ
UZNESENIE č. 1/2019 zo dňa 27.09.2019:
„Veriteľský výbor udeľuje záväzný pokyn na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty
pod por. č. 1-22 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 186/2018 zo dňa 26.09.2018 pod položkou K072192,
majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty pod por. č. 44 zverejnenej v Obchodnom vestníku č.
186/2018 zo dňa 26.09.2018 pod položkou K072193, a majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty
pod por. č. 1 a pod por. č. 37, 50, 85 zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018
pod položkou K080788, a majetku zapísaného v doplnení súpisu všeobecnej podstaty pod por. č. 315-321
zverejnenej Obchodnom vestníku č. 206/2018 zo dňa 24.10.2018 pod položkou K080789, ako časť podniku
v ponukovom konaní, prípadne v dražbe v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za podmienok uvedených v
bode 3.1 a 3.3 žiadosti o uloženie záväzného pokynu a odporúčania o postupe speňažovania.“

3. Záver
Predseda zasadnutia skonštatoval, že program 10. zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný. Predseda
zasadnutia ukončil zasadnutie o 10.30 hod.

V Bratislave, dňa 27.09.2019

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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.............................................
predseda veriteľského výboru
BGZ BNP PARIBAS FAKTORING SP. z o.o.
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátska kancelária
Mgr. Milan Černaj, advokátsky koncipient, advokát na základe substitučného plnomocenstva

Prílohy:
prezenčná listina

K091541
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tőrők
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slaná Dolina 88/23, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/323/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/323/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Dagmar Macháčková , správca majetku dlžníka Štefan Tőrők, narodený 17.07.1968, trvale bytom Slaná
Dolina 88/23, 925 23 Jelka, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 810 05
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Bratislave, Námestie slobody 12, 810 05 Bratislava pod č. k.
36OdK/323/2019, ktorého vyhlásenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 190/2019 dňa 02.10.2019, týmto
zverejnením oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec, v pracovných dňoch pondelok až piatok počas úradných hodín kancelárie od 8.30
hod. do 12.30 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Termín nahliadnutia do spisu odporúčam vopred si dohodnúť
na tel. +421 915 972 611, alebo e-mailom na adrese machackovad@gmail.com.

Ing. Dagmar Macháčková – správca

K091542
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Štefan Tőrők
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slaná Dolina 88/23, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/323/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/323/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Dagmar Macháčková , správca majetku dlžníka Štefan Tőrők, narodený 17.07.1968, trvale bytom Slaná
Dolina 88/23, 925 23 Jelka, v zmysle ustanovení § 167l ods. 5 a § 32 ods. 7 písm. b) zákona č.7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamujem, že číslo bankového účtu pre popieranie
pohľadávok je IBAN : SK51 1111 0000 0014 1689 4006. Ako variabilný symbol uveďte číslo pohľadávky zo
zoznamu pohľadávok , v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť sp. zn. 36OdK/323/2019.

Ing.Dagmar Macháčková -správca

K091543
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Chvostek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravský Svätý Ján 385, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/258/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/258/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Dagmar Macháčková , správca , so sídlom kancelárie Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec , ustanovená do funkcie
správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Eduard Chvostek, narodený 03.09.1964, trvale bytom 908 71
Moravský Svätý Ján 385, podnikajúceho pod obchodným menom Eduard Chvostek - Potraviny, IČO: 30 766 257,
s miestom podnikania 908 71 Moravský Svätý Ján 385, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od 23.08.2017
do 23.08.2020, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 920 01 Bratislava, IČO 30
798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava oznamuje , že na základe informácií pri
preskúmaní pomerov dlžníka v zmysle § 166i , zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov , poskytnutého zoznamu majetku, ktorý je súčasťou Návrhu na vyhlásenie konkurzu ,
informácií poskytnutých dlžníkom , nebol zistený majetok vo vlastníctve dlžníka , ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu všeobecnej alebo oddelenej podstaty.

Ing. Dagmar Macháčková , správca

K091544
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eduard Chvostek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Moravský Svätý Ján 385, 908 71 Moravský Svätý Ján
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dagmar Macháčková
Sídlo správcu:
Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/258/2019S1700
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/258/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dagmar Macháčková , správca so sídlom kancelárie Jarmočná 3 ,920 01 Hlohovec , bola ustanovená do
funkcie správcu v konkurznom konaní na majetok dlžníka Eduard Chvostek, narodený 03.09.1964, trvale bytom
908 71 Moravský Svätý Ján 385, podnikajúceho pod obchodným menom Eduard Chvostek - Potraviny, IČO: 30
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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766 257, s miestom podnikania 908 71 Moravský Svätý Ján 385, s pozastavenou podnikateľskou činnosťou od
23.08.2017 do 23.08.2020, zastúpeného: Centrum právnej pomoci so sídlom Námestie slobody 12, 920 01
Bratislava, IČO 30 798 841, kancelária CPP v Trnave, Pekárska 11, 917 01 Trnava , Uznesením Okresného súdu
Trnava pod č. k. 36OdK/258/2019, zo dňa 7. augusta 2019. Vzhľadom k tomu , že po preskúmaní majetkových
pomerov dlžníka v zmysle ust.§ 166i zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov nebol zistený žiadny majetok podliehajúci konkurzu a konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu , správca v zmysle ust. §167v , zákona č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších
predpisov oznamuje ,že konkurz sa končí.
Ing. Dagmar Macháčková , správca

K091545
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Prašník 204, 922 11 Prašník
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Viola Dudáková
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/240/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/240/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V zmysle §167v zákona o konkurze a reštrukturalizácii , nakoľko správca zistil, že konkurzné konanie nepokryje
ani náklady konkurzu ,končí konkurz dlžníka Dušan Herák, nar. 23.04.1972, trvale bytom Prašník 204,Prašník
92211.. Týmto oznámením sa konkurz zrušuje.
JUDr.Viola Dudáková
správca

v Šamoríne 10.10.2019

K091546
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ikri Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Piešťany -, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.05.1951
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/282/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/282/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Peter Ikri

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091547
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kurucová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stoličná 150 / 32, 925 23 Jelka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1990
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Vajanského 40/7673, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/270/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/270/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Simona Kurucová

K091548
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milada Tománková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dojč 138, 906 02 Dojč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.03.1975
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/132/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/132/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 29. 05. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Milada
Tománková, narodená: 04. 03. 1975, trvale bytom: 906 02 Dojč 138. Súd ustanovil správcu: B.F.B. správcovská,
v.o.s., so sídlom kancelárie: Radlinského 50, 921 01 Piešťany, IČO: 36 832 006, značka správcu: S1220.
Uznesenie súdu bolo zverejnené dňa 04. 06. 2019 v Obchodnom vestníku 106/2019.
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: Milada Tománková, narodená: 04. 03. 1975, trvale bytom: 906 02
Dojč 138, sa končí po splnení rozvrhu výťažku.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Nitra 10. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K091549
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Škulibová Mária
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šoporňa 143, 925 52 Šoporňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.09.1962

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. Tibor Timár
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/313/2019 S1526
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/313/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
Majetok
Súpisová
zložka číslo 1

Súpisová
zložka číslo 2

Súpisová
zložka číslo 3

Súpisová
zložka číslo 4

Súpisová
zložka číslo 5

Zápis
do Súpisová hodnota
súpisu
v mene €
Opis majetku
Deň zápisu Dôvod
2200,00
zápisu
Pozemok parcelné číslo 805/2, druh pozemku: záhrada, o výmere 138 m², umiestnený 10.10.2019 §
167h
v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne územie: Bohatá, vo
ZKR
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 34,5 m2)
Pozemok parcelné číslo 806/1, druh pozemku: vinica, o výmere 149 m², umiestnený 10.10.2019 §
167h 500,00
v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne územie: Bohatá, vo
ZKR
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 32,75 m2)
Pozemok parcelné číslo 807/1, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie, o výmere 10.10.2019 §
167h 2000,00
578 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne
ZKR
územie:
Bohatá,
vo
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 144,50 m2)
Pozemok parcelné číslo 807/2, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie, o výmere 10.10.2019 §
167h 1000,00
132 m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne
ZKR
územie:
Bohatá,
vo
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 33,00 m2)
Pozemok parcelné číslo 808, druh pozemku: zastavaná plocha nádvorie, o výmere 24 10.10.2019 §
167h 100,00
m², umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne
ZKR
územie:
Bohatá,
vo
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 6,00 m2)

Súpisová
Pozemok parcelné číslo 2228/52, druh pozemku: záhrada, o výmere 2095 m², 10.10.2019
zložka číslo 6 umiestnený v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne územie:
Bohatá,
vo
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 523,75 m2)
Súpisová
Pozemok parcelné číslo 2228/82, druh pozemku: vinica, o výmere 976 m², umiestnený 10.10.2019
zložka číslo 7 v zastavanom území obce, zapísaný na LV číslo 98, pre katastrálne územie: Bohatá, vo
výške
podielu
1/4
k celku
(výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel 244,00 m2)

§
167h 3000,00
ZKR

§
167h 300,00
ZKR

K091550
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlár Josef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Váhovce 618, 925 62 Váhovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Eva Timár Myjavcová
Sídlo správcu:
P. Pazmáňa 2367/17A, 927 01 Šaľa
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/262/2019 S1527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/262/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Eva Timár Myjavcová, správca úpadcu – Josef Kotlár, nar.: 28.04.1969, bytom 952 62 Váhovce 618,
v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Trnava pod sp. zn. 36OdK/262/2019, týmto v zmysle ust.
§ 167v ods. 1 zákona o konkurze a reštrukturalizácii (zák. č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych
predpisov) oznamuje ukončenie konkurzného konania z dôvodu, že zistená konkurzná podstata nepokrýva
náklady konkurzu.
Dňom zverejnenia tohto oznámenia v Obchodom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok úpadcu,
zrušuje.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091551
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jarmila Vintrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Škarniclovská 109/18, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1955
Obchodné meno správcu:
Insolvenčný správca, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/226/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/226/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Insolvenčný správca, k.s. ako správca dlžníka: Jarmila Vintrová, nar. 16.10.1955, trvale bytom Škarniclovská
109/18, 909 01 Skalica, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
Insolvenčný správca, k.s., správca dlžníka: Jarmila Vintrová
v zast.: JUDr. Jozef Palla, komplementár

K091552
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Ferenci
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 797/1, 921 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.09.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/215/2018/ S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/215/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Trnava uznesením sp.zn.: 36OdK/215/2018 zo dňa 23.10.2018, rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka Jozef Ferenci, nar. 18.09.1955, trvale bytom Hviezdoslavova 797/1,
924 01 Galanta.
Uvedeným uznesením súd rozhodol, že zbavuje dlžníka dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze (§ 166a
ZoKR)a to v rozsahu, v akom sa neuspokojili v konkurze a v rozsahu dlhov, ktoré sú vylúčené z uspo-kojenia (§
168b ZoKR).
Uvedeným uznesením súd ďalej rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom
kancelárie: Robotníka 79, 905 01 Senica.
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 211/2018 dňa 02.11.2018.
S poukazom na výsledky šetrenia ohľadne prípadného majetku dlžníka, ako aj s poukazom na oznámenie
správcu – „Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu“ zverejnené v Obchodnom vestníku č. 178/2019 zo
16.09.2019, vyplýva, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku podliehajúceho konkurzu.
Z uvedeného dôvodu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 ZoKR, týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený ma majetok dlžníka: Jozef Ferenci, nar. 18.09.1955, bytom Hviezdoslavova
797/1, 924 01 Galanta, sa končí a týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

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

121

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Zrušením konkurzu podľa § 167v ods. 4) ZoKR, zaniká funkcia správcu a zanikajú tiež účinky podľa
1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZoKR.

§ 167b ods.

JUDr. Štefan Dostál, správca

K091553
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniel Rácz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podhájska 229/94, 919 65 Dolná Krupá
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/184/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/184/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Okresný súd Trnava uznesením sp. zn. 36OdK/184/2019 zo dňa 03.07.2019 rozhodol o vyhlásení konkurzu na
majetok dlžníka: Daniel Rácz, nar. 30.04.1969, bytom Podhájska 229/94, 919 65 Dolná Krupá. Okresný súd
Trnava ďalej uvedeným uznesením rozhodol, že oddlžuje dlžníka tak, že dlžníka zbavuje všetkých dlhov, ktoré
môžu byť uspokojené iba v tomto konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze a dlhov, ktoré sú
vylúčené z uspokojenia.
Uznesením súd tiež rozhodol, že ustanovuje do funkcie správcu JUDr. Štefana Dostála, so sídlom kancelárie:
Robotnícka 79, 905 01 Senica.
Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 131/2019 dňa 10.07.2019.
V konkurznej veci vedenej proti dlžníkovi Daniel Rácz sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiaden
veriteľ. 90-dňová lehota na prihlásenie pohľadávok uplynula dňa 09.10.2019.
S poukazom na ustanovenia § 167v ods. 2 ZKR týmto oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Daniel Rácz, nar. 30.04.1969, bytom Podhájska 229/94, 919 65 Dolná Krupá, končím. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K091554
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Jonáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Andreja Kubinu 3197/8, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.10.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/183/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

SÚPIS
sp.zn:
dlžník:

MAJETKU

Deň vydania: 15.10.2019

36OdK/183/2019
Súpis všeobecnej podstaty

VŠEOBECNEJ

PODSTATY

36OdK/183/2019
Michal Jonáš, nar. 8.10.1986, bytom Ulica Andreja Kubinu 3197/8, 917 01 Trnava

Dlžník vyhlásil, že v súčastnosti a do vyhlásenia konkurzu nevlastnil žiaden majetok.
V Dun. Strede. 9.9.2019
JUDr. Marieta Katona - správkyňa dlžníka

K091555
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Vendíková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Otrokovce 243, 920 62 Horné Otrokovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.2.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/131/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/131/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marieta Katona, správkyňa dlžníka: Mária Vendíková, nar. 12.2.1971, bytom Horné Otrokovce 243, 92062
Horné Otrokovce , vyhlásila v zmysle ustanovenia § 167 q a 167p zák.č. 7/2005 ZKR ponukové konanie na
speňaženie majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorého 3. kolo bolo v obchodnom vestníku zverejnené 25.9.2019, č.
OV 185/2019 a lehota na predkladanie ponúk bola 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky
v Obchodnom vestníku. Ponukového konania sa v zákonom stanovenej lehote nezúčastnil žiaden záujemca
a správca ponukové konanie vyhodnotil ako neúspešné a na základe vyššie uvedeného vylučuje súpisovú
zložku majetku:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis súpisovej zložky majetku: Škoda Felícia, r.v. 1996, VIN 166101396, Farba: modra tmavá
Súpisová hodnota:

296,70 €

Deň zápisu majetku do súpisu: 12.8.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1písm.a) zákona č. 7/2005 ZKR

Správkyňa zároveň dáva na vedomie veriteľom dlžníka, že na základe § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady“.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Dun. Strede, 10.10.2019
JUDr. Marieta Katona, správkyňa dlžníka

K091556
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ladislav Havrila
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krajinská 2961/50, 921 01 Piešťany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 2.2.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/227/2018 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/227/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
JUDr. Marieta Katona, správkyňa dlžníka: Ladislav Havrila, nar. 2.2.1956, bytom Krajinská 2961/50, 92101
Piešťany, vyhlásila v zmysle ustanovenia § 167 q a 167p zák.č. 7/2005 ZKR ponukové konanie na speňaženie
majetku vo vlastníctve dlžníka, ktorého 3. kolo bolo v obchodnom vestníku zverejnené 6.9.2019, č. OV 172/2019
a lehota na predkladanie ponúk bola 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia tejto ponuky v Obchodnom
vestníku. Ponukového konania sa v zákonom stanovenej lehote nezúčastnil žiaden záujemca a správca ponukové
konanie vyhodnotil ako neúspešné a na základe vyššie uvedeného vylučuje súpisovú zložku majetku:
Súpisová zložka majetku č. 1
Typ súpisovej zložky majetku: HNUTEĽNÁ VEC
Popis súpisovej zložky majetku: Škoda Felícia, r.v. 1998, VIN TMBEFF614W7773633, farba: červená
Súpisová hodnota:

200 €

Deň zápisu majetku do súpisu: 22.7.2019
Dôvod zapísania do súpisu: § 167h ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 ZKR

Správkyňa zároveň dáva na vedomie veriteľom dlžníka, že na základe § 167p ods. 2 ZKR: „Ak sa hnuteľné veci
podliehajúce konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní, prestávajú podliehať konkurzu. Ak
o takýto súbor hnuteľných vecí prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky, správca ho prevedie tomu veriteľovi
prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich dní od skončenia tretieho ponukového konania najvyššiu
ponuku. Ak viacerí veritelia prihlásenej pohľadávky ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Vypratanie
vecí je povinný zabezpečiť veriteľ na svoje náklady“.
V Dun. Strede, 10.10.2019
JUDr. Marieta Katona, správkyňa dlžníka
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091557
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Bartoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pažitná 1032/51, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.6.1950
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marieta Katona
Sídlo správcu:
Korzo Bélu Bartóka 5119/14F, 929 01 Dunajská Streda
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/98/2019 S1772
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/98/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Marieta Katona, sídlom Korzo Bélu Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda správca ( ďalej len “
správca “) dlžníka Dušan Bartoš, nar. 7.6.1950, bytom Pažitná 1032/51, 91701 Trnava, ( ďalej len “ úpadca
“)podľa ustanovenia § 167n 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 verejné ponukové konanie 2. kolo
na predaj majetku úpadcu zapísaného do súpisu všeobecnej podstaty - súpisová zložka od č. 1 dlžníka.
Verejné ponukové konanie na predaj nehnuteľností dlžníka za nasledujúcich podmienok:
1.
Na základe ustanovenia § 167n a § 167p ZKR správca zorganizuje verejné ponukové konanie v 2. kole
minimálne za cenu vo výške 80% súpisovej hodnoty. Najnižšie podanie je stanovené na 1.548,94 EUR.
Úspešným účastníkom ponukového konania v 2. kole sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.
2.
Predmetom predaja je obchodný podiel na spoločnosti BRATIS,spol. s.r.o., sídlom Rybníkova 13, 91701
Trnava, IČO: 31425674.
3.
Ponuka záujemcu musí byť doručená ( osobne alebo poštou) na adresu kancelárie správcu (Korzo Bélu
Bartóka 5519/14F, 929 01 Dunajská Streda) v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o
verejnom ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom 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
pracovný deň o 15.00 hod. Ponuky, ktoré nebudú doručené v lehote sa nebudú považovať za včas doručené, a to
ani v prípade, že boli odoslané pred uplynutím určenej lehoty, takéto ponuky správca odmietne ako oneskorené.
Podobne správca odmietne aj neúplne ponuky.
4.
Účasť na ponukovom konaní je podmienená zaplatením zálohy vo výške 100 % z ponúknutej kúpnej ceny
ako zálohy záujemcom, pričom táto záloha musí byť pripísaná na bankovom účte úpadcu najneskôr do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk, a to najneskôr 10. deň o 15:00 hod. od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku.
V prípade záujemcu, ktorý bude vyhodnotený ako víťaz ponukového konania sa táto záloha započíta na kúpnu
cenu.
5.

Ponuka musí obsahovať:

a)

označenie záujemcu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prípade fyzických osôb, nepodnikateľov: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
v prípade právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie: obchodné meno, IČO, miesto
podnikania a sídlo, označenie registra v ktorom sú zapísané

b)
návrh cenovej ponuky na odkup obchodného podielu. Predkladateľ ponuky je svojou ponukou viazaný do
skončenia kola verejného ponukového konania
c)

označenie predmetu kúpy
d. návrh kúpnej ceny v EUR
e. v prípade právnických a fyzických osoby oprávnenej na podnikanie: 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
f. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa: originál rodného listu alebo úradne osvedčenú kópiu rodného listu
g. doklad o poukázaní 50% z ponúknutej kúpnej ceny za predaj súpisovej zložky majetku na bankový účet č.
IBAN: SK09 7500 0000 0040 2213 8252.
h. číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude v prípade neúspechu v ponukovom konaní vrátená
zaplatená záloha
i. písomné vyhlásenie, že záujemca súhlasí s podmienkami ponukového konania a prijíma ich podpísané
osobou oprávnenou konať za záujemcu.

6.
Ponuka musí byť doručená na adresu kancelárie správcu v zalepenej obálke s výrazným označením : “
Ponukové konanie - konkurz č. 28OdK/98/2019 – neotvárať! “. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku,
pričom na neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Riadne a včas doručená ponuka správcovi je
záväzná až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani zobrať späť.
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,
rozhodne žreb správcu.
8.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky , a to aj bez udania dôvodu.

9.

Oznámenie o výsledku správca oznámi úspešnému záujemcovi do 5 dní od schválenia predaja

správcom. Neúspešným záujemcom nebude negatívna odpoveď zo strany správcu osobitne oznámená.
Neúspešnými záujemcom správca vráti zložené finančné prostriedky vo výške 100 % ponúknutej kúpnej ceny
najneskôr do 15 dní odo dňa oznámenia výsledku preskúmania a vyhodnotenia ponúk jednotlivým záujemcom.
10.
Úspešný záujemca sa zaväzuje uzatvoriť so správcom zmluvu o prevode obchodného podielu do 10 dní
odo dňa schválenia predaja majetku správcom. Nepodpísanie zmluvy o prevode obchodného podielu
v stanovenej lehote alebo jej podpísanie s výhradami zo strany úspešného účastníka verejného ponukového
konania, má za následok neuzavretie zmluvy o predove obchodného podielu a teda zmarenie verejného
ponukového konania. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený správcom ako víťaz a napriek tomu odmietne
uzatvoriť zmluvu o prevode obchodného podielu v lehote určenej správcom, alebo kúpnu cenu neuhradí v plnom
rozsahu včas podľa pokynu správcu, má tento nárok na zmluvnú pokutu voči takémuto záujemcovi vo výške 50%
kúpnej ceny. Správca je oprávnený započítať na pokutu podľa tohto odseku zálohu zloženú záujemcom.
11.
Úhrada kúpnej ceny musí byť uskutočnená bezhotovostným prevodom na konkurzný účet správcu,
pričom musí byť v celosti pripísaná v prospech účtu v deň uzavretia zmluvy o prevode obchodného podielu.
Správca si v zmluve o prevode obchodného podielu vymieni výhradu vlastníctva, t. j. kupujúci sa stane vlastníkom
nehnuteľností až uhradením kúpnej ceny v celosti.
V Dun.Strede, 10.10.2019
JUDr. Marieta Katona – správkyňa dlžníka
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K091558
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlana Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica 0, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/326/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/326/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Svetlana Danielová, nar. 28.08.1971, trvale bytom 909 01 Skalica, oznamuje, že dňom
uverejnenia tohto oznamu v Obchodnom vestníku SR je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárii
správcu na adrese: Robotnícka č. 79, 905 01 Senica, počas úradných hodín v pondelok až piatok od 9.00 hod. do
15.30 hod. Termín nahliadnutia je potrebné dohodnúť vopred na tel.č.: +421/905646755 alebo e-mail:
dostal.advokat@gmail.com
JUDr. Štefan Dostál, správca

K091559
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Svetlana Danielová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Skalica 0, 909 01 Skalica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Štefan Dostál
Sídlo správcu:
Robotnícka 79, 905 01 Senica
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/326/2019 S1148
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/326/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávky
Invitation to lodge a claim for foreing creditors
V súlade s Nariadením Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.5.2015, ako správca Dlžníka: Svetlana Danielová, nar.
28.08.1971, trvale bytom 909 01 Skalica (ďalej len „dlžník“), Slovenská republika, oznamujem, že
Uznesením Okresného súdu Trnava sp. zn. 36OdK/326/2019 zo dňa 02.10.2019, bol vyhlásený konkurz Dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the bankrupty truste of
the debtor: Svetlana Danielová, date of birth: 28.08.1971, permanent residence 909 01 Skalica (hereinafter
only „the Debtor“), our duty is to inform you, that with the resolution of the District Court Trnava No.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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36OdK/326/2019 dated on 02.10.2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtorś estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Trnava bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019.
Dňom 10.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trnava was published in Business Journal No. 195/2019 on 09.10.2019.
Bancruptcy was declared on 10.10.2019.
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. 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 na adresu jeho kancelárie, prípadne do elektronickej (dátovej)
schránky, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia
konkurzu. (§ 28 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10 ZKR).
The application is filed in a single equation with the administrator to the address of his (her office or to the
electronic mailbox) and the administrator must be delivered within the basic registration period within 45 days of
the bankruptcy declaration (§ 28 sec. 1, 2, 4, 6, 8, 10 BRA).
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 Commer-cial bulletin.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
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The application must be submitted on a preprinted form and must include basic requirements; otherwise it will not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satis-fying 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).
Vzory tlačív na podávanie prihlášok a vzory príloh a údaje zapisované do nich spolu s vysvetlivkami k týmto
zápisom sú uvedené v prílohách vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona o konkurze a reštrukturalizácii v znení vyhlášky č. 25/2017 Z. z. (vzor tlačiva je dostupný aj na webovom
sídle Ministerstva spravodlivosti SR www.justice.gov.sk, v časti praktické informácie, vzory podaní a formuláre). K
prihláške pohľadávky je potrebné pripojiť listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti.
Patterns of application forms and specimens of attachments and data written therein together with the explanatory
notes to these entries are given in the annexes to Decree of the Ministry of Health of the Slovak Republic no.
665/2005 Coll., Which implements certain provisions of the Bankruptcy and Restructuring Act, as amended by
Decree no. 25/2017 Z. z. (The form of the press release is also available on the website of the Ministry of Justice
of the SR www.justice.gov.sk, in the practical information section, the submission forms and the forms). You must
attach to the claim file the documents proving the fact.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čo správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí
(§167l ods. 1 ZKR).
A secured creditor of a housing loan is entitled to sign up only if the claim for a housing loan is due in full, or if a
secured creditor whose security right is earlier in rank is registered, what is the manager without undue delay of
the secured creditor of the housing loan In writing (§16l sec. 1 of the BRA).
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorý je zabezpečená (§ 167l ods. 2 ZKR).
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by the
security of the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the proceeds of the
monetization of the property securing his claim, the voting rights of the creditors' meeting may be exercised only
to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets secured (§ 167l sec. 2 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the amount secured, the type, the order,
the subject and the legal reason for the creation of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
Ak sa zabezpečená pohľadávka v konkurze neprihlási, zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia
zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý
zámer dlžníka.
If the secured receivable does not appear in the bankruptcy, the secured creditor is entitled to claim the
satisfaction of the secured claim only from the subject of the security right, except that the deferral has been
canceled for the debtor's dishonest intention.
V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú,
s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako, ako
by uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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In bankruptcy, the claim may also be filed by a person who, with a reference to a reservation of ownership, may
otherwise demand the exclusion of a thing from the inventory or the person who leases the thing for agreed fixedterm rents in order to transfer the leased property to the debtor's property. Such creditors shall exercise the right
in bankruptcy in the same way as would apply the right of lien. Such a creditor, by means of the application, shall
entrust the administrator with the inventory and the monetization of the matter subject to ownership. The position
of such creditor shall be governed by appropriate provisions governing the status of the secured creditor (§ 29
sec. 9 and 10 BRA).
Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.
The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách.
The claim shall be applied in euro.
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 (§ 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 bulletin (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015.
JUDr. Štefan Dostál, správca

K091560
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Mikušová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Žihárec 0, 925 83 Žihárec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Nikoleta Zajko, LL.M.
Sídlo správcu:
Veterná 43, 931 01 Šamorín
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/265/2019 S1663
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Okresný súd Trnava
25OdK/265/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Uznesením Okresného súdu Trnava zo dňa 08.08.2019, č.k. 25OdK/265/2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku zo dňa 16.08.2019 (ďalej len „Uznesenie“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Gabriela
Mikušová, narodená 01.10.1975, trvale bytom 925 83 Žihárec, štátna občianka SR (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bola súčasne ustanovená do funkcie správcu Dlžníka JUDr. Nikoleta Zajko (rod. Gallová), Veterná
43, 931 01 Šamorín, Slovenská republika, (ďalej len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na
majetok Dlžníka.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka pri vynaložení minimálnych nákladov.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že Správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami.
Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenia, ktoré
sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku
Dlžníka, predniesli takýto návrh Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu a
zložili zálohu na trovy šetrení.
V Šamoríne dňa 10.10.2019
JUDr. Nikoleta Zajko, správca

K091561
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mach Anton
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Koniarekova 5864 / 5, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Volárová
Sídlo správcu:
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/179/2019 S489
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/179/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Uznesením Okresného súdu Trnava, sp. zn. 36OdK/179/2019-12, zo dňa 02.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Anton Mach, nar. 05.07.1948, trvale bytom Koniarekova 5, 917 01 Trnava, dlžník bol zbavený
všetkých dlhov a do funkcie správcu dlžníka súd ustanovil správkyňu JUDr. Barboru Volárovú so sídlom
Kukučínova 11, 921 01 Piešťany. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 130/2019 dňa
09.07.2019.
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Ako správkyňa dlžníka v zmysle ust. § 167v ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení týmto oznamujem, že konkurz na dlžníka sa končí, nakoľko v lehote do 90 dní od vyhlásenia konkurzu si
neprihlásil žiadny veriteľ pohľadávku do konkurzu.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Anton Mach, nar. 05.07.1948, trvale bytom
Koniarekova 5, 917 01 Trnava, vedený Okresným súdom Trnava pod sp.zn. 36OdK/169/2019 zrušuje.
V Piešťanoch dňa 10.10.2019
JUDr. Barbora Volárová, správkyňa dlžníka

K091562
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Franz
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sekule 570, 908 80 Sekule
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.06.1978
Obchodné meno správcu:
LexCreditor k.s.
Sídlo správcu:
Laurinská 3/A, 811 01 Bratislava
Spisová značka správcovského spisu: 36OdK/111/2018 S1636 TT
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
36OdK/111/2018
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: Martin Franz, nar. 14.06.1978, trvale bytom 908 80 Sekule, podnikajúceho pod
obchodným menom Martin Franz, s miestom podnikania 908 80 Sekule 353, IČO: 44 494 688, 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 Martin Franz, nar. 14.06.1978, trvale bytom 908 80
Sekule, podnikajúceho pod obchodným menom Martin Franz, s miestom podnikania 908 80 Sekule 353, IČO:
44 494 688, zrušuje.
LexCreditor k.s.

K091563
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Hromek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladý háj 2288/1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1983
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/155/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok
Trnavský správcovský dom, k.s., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, ako správca dlžníka:
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Richard Hromek, nar.: 15.02.1983, trvale bytom Mladý háj 2288/1, 920 01 Hlohovec, týmto oznamuje všetkým
účastníkom konkurzného konania č. 28OdK/155/2019, že v súlade s ust. § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov bola do zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná
pohľadávka prihlásená prihláškou pohľadávky doručenou správcovi dňa 09.10.2019, t.j. po uplynutí základnej
lehoty na prihlasovanie:
Veriteľ: Československá obchodná banka, a.s. Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140
Prihlásená suma: 10.553,75 EUR
V Trnave, dňa 10.10.2019

Trnavský správcovský dom, k.s., správca
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K091564
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Richard Hromek
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mladý háj 2288/1, 920 01 Hlohovec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.02.1983
Obchodné meno správcu:
Trnavský správcovský dom, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie SNP 3, 917 01 Trnava
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/155/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/155/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Trnavský správcovský dom, k.s. ako správca dlžníka: Richard Hromek, nar. 15.02.1983, trvale bytom Mladý háj
2288/1, 920 01 Hlohovec, preskúmaním pomerov dlžníka podľa § 166i ZKR nezistil žiadny majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu. Keďže bolo zistené, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, správca
podľa § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz podľa § 167v ods. 1 ZKR zrušuje .
Trnavský správcovský dom, k.s., správca dlžníka: Richard Hromek
v zast.: Mgr. Roman Desát, komplementár

K091565
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: MAJTEX-Ladislav Petrovič, spol. s r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Esterházyovcov 27/1554, 924 01 Galanta
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 221 015
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25K/3/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25K/3/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mgr. Jana Petrášová Laiferová, správca konkurznej podstaty úpadcu MAJTEX – Ladislav Petrovič, spol.r.o., so
sídlom Esterházyovcov 27/1554, 924 01 Galanta, IČO: 36 221 015 (ďalej len „úpadca“) oznamuje, že dňa
10.10.2019 zapísala do zoznamu pohľadávok nasledovnú prihlášku nezabezpečenej pohľadávky veriteľa,
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, Bratislava, IČO: 00 585 441
doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
P.č. Istina Úroky
pohľ v EUR z omeškania
v EUR
17/1 351,89 46,81

Náklady
z uplatnenia
v EUR
87,26

Celková Právny dôvod vzniku pohľadávky
suma v
EUR
485,96 Veriteľ uzatvoril s dlžníkom poistnú zmluvu č. 6548183751 (podľa návrhu č.
3550075008) o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového
vozidla. Dňa 22.01.2016 došlo k dopravnej nehode, bližšie popísanej v priloženej
Správe o nehode. Na základe tejto dopravnej nehody a uplatnenia nároku
poškodených, veriteľ likvidoval poistnú udalosť č. 9524271988 a v prospech
poškodeného:Xlive na účet poisťovateľa, uhradil poistné plnenie celkom v sume
1.172,97 EUR.
Vyplatením poistného plnenia poškodenému prešlo na veriteľa právo na náhradu voči
dlžníkovi. Podľa § 12 ods. 1 písm. f) zákona č. 381/2001 Z.z. o Povinnom zmluvnom
poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má poisťovateľ proti poistníkovi nárok na
náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody
spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak v čase, keď nastala poistná udalosť,
bol v omeškaní s platením poistného. Dlžník bol povinný veriteľovi uhradiť sumu 351,90
EUR ako regresný nárok veriteľa (30% z poistného plnenia vyplateného veriteľom
poškodenému). Veriteľ vyzval dlžníka na plnenie, dlžník však neplnil svoj záväzok ani
len sčasti, a to aj napriek tomu, že mu písomné výzvy veriteľa boli viackrát zasielané.
Veriteľ si uplatňuje voči dlžníkovi úroky z omeškania vo výške 5% zo sumy 351,89 EUR
od 12.02.2017 do dnešného dňa (10.10.2019 – 46,81 EUR.
Pohľadávku žiadame uhradiť na účet veriteľa – č. účtu SK25 0900 0000 0001 7512
6457, VS: 9524271988.
Dôkazy:
1. Poistka
2. Správa o nehode, Uplatnenie nároku poškodeného, Oznámenie škodovej
udalosti poisteným; Likvidačná správa, 3x exkaso
3. Výpis inkasného účtu
4. Výzva na zaplatenie náhrady poistného plnenia zo dňa 23.01.2017 spolu
s doručenkou zo dňa 27.01.2017. Urgencia na zaplatenie náhrady poistného
plnenia zo dňa 05.05.2017
5. Splnomocnenie
6. Osvedčenie PZ veriteľa o registrácii pre DPH (ftk, 1 list)

V Piešťanoch dňa 10.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
správca úpadcu MAJTEX – Ladislav Petrovič, spol.s r.o.

K091566
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bencová Marta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hetmín 1789, 927 01 Šaľa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.08.1956
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 25OdK/3/2018 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
25OdK/3/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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25OdK/3/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku.
V konkurznej veci dlžníka: Marta Bencová, nar. 10.08.1956, bytom 927 01 Šaľa 1789, časť obce Hetméň, (ďalej
len „dlžník“) vedenej na Okresnom súde Trnava pod sp. zn. 25OdK/3/2018, správca dlžníka v súlade s
ustanovením § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii po odpočítaní nákladov
konkurzu vykonal konečný rozvrh výťažku z konkurznej podstaty nasledovne:
Celkový výnos zo speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu predstavoval 1.003,00 EUR.
B. ROZVRHOVÁ ČASŤ
1. Z výťažku zo speňaženia majetku úpadcu bola uhradená paušálna odmena správcu vo výške 500,00
EUR.
2. Odmena správcu zo speňaženia majetku v konkurze § 20 ods.1 písm. c) a § 20 ods. 2 vyhl. 655/2005
Z.z. celkom 74,07 EUR.
3. Súdny poplatok: Podľa položky č. 5 písm. d) zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych
poplatkoch sa za konkurzné konania platí súdny poplatok vo výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrh
u výťažku zo všeobecnej podstaty, najviac 3 319 eur.
Základ pre výpočet:

1003,00 EUR

Súdny poplatok:

2,01 EUR

4. Ostatné pohľadávky proti všeobecnej podstate vrátane súdneho poplatku

282,19 EUR

Náklady konkurzu celkom:

856,26 EUR

B.1 VŠEOBECNÁ PODSTATA
1. Celkový výťažok zo speňaženia majetku
2. Priradené pohľadávky proti podstate – náklady konkurzu
3. Suma čistého výťažku po odpočítaní nákladov konkurzu

1003,00 EUR
856,26 EUR
146,74 EUR

Výťažok zo speňaženia konkurznej podstaty v konečnom rozvrhu pre nezabezpečených veriteľov bol rozdelený
nasledovne :
P.
Názov veriteľa
č

1

Prihlásené
zistené
pohľadávky
EUR)

BENCONT COLLECTION, a.s.
IČO: 47 967 692, Vajnorská 1499,81
100/A, 831 04 Bratislava

2

2569,00
EDYPLUS, s.r.o., IČO: 36 258
881, Sad A. Kmeťa24, 921 01
Piešťany
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
3/1 IČO: 35 792 752, Pribinova 25, 1169,13
Bratislava
PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.,
3/2 IČO: 35 792 752, Pribinova 25, 1081,58
Bratislava
Mesto Šaľa, IČO: 00 306
4 185,Nám. sv. trojice 7, Šaľa 210,16

5

KRUK Česká a Slovenská
republika, s.r.o., IČO: 24 785
199, Československé armády
1313,42
954/7,
Hradec
Králové

a

Suma výťažku pre
Uspokojované
jednotlivých
Poukázaný výťažok dňa
(v pohľadávky (v EUR)
veriteľov celkom
§166a) a § 166b) ZKR
1499,81

29,29

10.10.2019

2556,13

49,90

12.09.2019
Prihl. pohľ. v časti úrok z omešk.
vylúčená z uspokojenia v zmysle §
166b, ods. 1, písm. a) ZKR v časti
duplicitne uplatneného úroku z
omeškania vo výške 12,87 EUR

1169,13

22,83

1081,58

21,12

210,16

4,10

999,05

19,50

12.9.2019

12.9.2019

13.09.2019
12.9.2019
Prihl. pohľ. z časti vylúčená z
uspokojenia v zmysle § 166b, ods. 1,
písm. a) ZKR
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V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca po splnení rozvrhu výťažku oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch 10.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Správca úpadcu Marty Bencovej

K091567
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zubíček Igor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica Osvaldova 3262 / 31, 917 01 Trnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/216/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/216/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 139/2019 bolo dňa 22.07.2019 pod zn. K062637 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Igor Zubíček, nar. 05.06.1960, bytom Ulica Osvaldova
3262/31, 917 01 Trnava, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05
Bratislava, kancelária CPP v Bratislave (ďalej len „dlžník“) a do funkcie konkurzného správcu ustanovil Mgr. Janu
Petrášovú Laiferovú, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len „správca“).
Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 23.07. 2019. Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka
všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V zmysle § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR nezistil žiadny majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 10.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Igora Zubíčka
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K091568
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Odráška Gabriel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hájska 1127 / 40, 951 31 Močenok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.07.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Jana Petrášová Laiferová
Sídlo správcu:
Royova 9, 921 01 Piešťany
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/231/2019 S1505
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trnava
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/231/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V Obchodnom vestníku č. 142/2019 bolo dňa 25.07.2019 pod zn. K064016 zverejnené uznesenie, ktorým
Okresný súd Trnava vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Gabriel Odráška, nar. 05.07.1955, bytom Hájska
1127/40, 951 31 Močenok, podnikajúceho pod obchodným menom Gabriel Odráška, IČO: 37 516 655,
s miestom podnikania 951 31 Močenok, Hájska 1127/40, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
30.11.2011, zastúpeného: Centrom právnej pomoci, kancelária Námestie Slobody 12, 810 05 Bratislava,
kancelária CPP v Nitre (ďalej len „dlžník“) a do funkcie konkurzného správcu ustanovil Mgr. Janu Petrášovú
Laiferovú, so sídlom kancelárie Royova 9, 921 01 Piešťany, zn. správcu S 1505 (ďalej len „správca“). Účinky
vyhlásenia konkurzu nastali dňa 26.07. 2019.
Okresný súd Trnava Uznesením zároveň zbavil dlžníka všetkých dlhov, ktoré môžu byť uspokojené iba
v konkurze v rozsahu, v akom nebudú uspokojené v konkurze.
V zmysle § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle § 166i ZKR nezistil žiadny majetok úpadcu
podliehajúci konkurzu, zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle
ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka k o n č í.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz z r u š u j e.
V Piešťanoch, dňa 10.10.2019
Mgr. Jana Petrášová Laiferová,
Konkurzný správca dlžníka Gabriela Odrášku

K091569
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 230, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/690/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/690/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

137

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

eur , IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K091570
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Valápková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Brunovce 256, 916 25 Brunovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/624/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/624/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR

Nehnuteľný majetok

Parcelné číslo

Druh pozemku

KN-E 1125

trvalý trávny porast

Výmera
m2
3882

Katastrálne územie

LV

Čavoj

1220

Podiel
B2 1/1

Súpisová hodnota €
5000

JUDr. Karol Porubčin - správca

K091571
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Morvay
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- 230, 956 36 Pečeňany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/690/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/690/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Miroslav Morvay, nar. 6.10.1966, trvale bytom 956 36 Pečeňany 230,, na ktorý bol
vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/690/2019 zo dňa 25.9.2019, oznamujem v
zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a
reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle : 0908561946.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091572
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Silvia Hrčková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica M. Mišíka 384/18, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.01.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Karol Porubčin
Sídlo správcu:
Centrum 27/32, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/649/2019-S297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/649/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty v zmysle § 167j ods. 1 ZoKR

Nehnuteľný majetok

Parcelné číslo

Druh pozemku

KN-E 2045/4
KN-C 2192/2
KN-C 2192/3
KN-E 764
KN-E 845
KN-E 1035/2
KN-E 1383/5
KN-E1390/15
KN-E 1391/5
KN-E1398/5
KN-E 1596/2
KN-E 1597/2
KN-E 1658
KN-E 2115

Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Ostatná plocha
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Orná pôda
Trvalý trávny porast

Výmera
m2
11301
642
863
5301
863
647
2812
171
2451
11693
551
452
1705
885

Katastrálne územie

LV

Bojnice
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany
Lazany

2931
1662
1662
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971
971

B8
B4
B4
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8
B8

Podiel

Súpisová hodnota €

1/9
1/8
1/8
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12
1/12

1255
80
107
440
72
60
235
20
210
975
46
38
149
74

JUDr. Karol Porubčin - správca

K091573
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Bírová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Valentína Beniaka 385/170, 956 33 Chynorany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vladimír Fraňo
Sídlo správcu:
J. Hašku 18, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/495/2019 S445
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/495/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Vladimír Fraňo, správca konkurznej podstaty úpadcu Monika Bírová, nar. 07.06.1974, trvale bytom
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

139

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Valentína Beniaka 385/170, 956 33 Chynorany, oznamuje, že dňa 09.10.2019 bola, po základnej lehote na
prihlasovanie pohľadávok a po zrušení konkurzu do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky
veriteľa Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36 854 140 v celkovej výške
15.182,58 Eur.
JUDr. Vladimír Fraňo, správca

K091574
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gatial
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/676/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/676/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur , IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K091575
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Gatial
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.12.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/676/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/676/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Dušan Gatial, nar. 2.12.1974, trvale bytom Prievidza, na ktorý bol vyhlásený konkurz
uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 40OdK/676/2019 zo dňa 19.9.2019, oznamujem v zmysle
ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o konkurze a
reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je
možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza, 971 01 , v
pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do 14.00hod. Žiadosti
o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo
telefonicky na čísle : 0908561946.

K091576
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rajec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/655/2019 S1559
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Okresný súd Trenčín
38K/655/2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci dlžníka Miroslav Rajec, nar. 5.9.1962, trvale bytom Dubnica nad Váhom, podnikajúci pod
obchodným menom Miroslav Rajec s miestom podnikania Centrum I 37/86, 018 41 Dubnica nad Váhom, na
ktorý bol vyhlásený konkurz uznesením Okresného súdu Trenčín sp. zn. 38OdK/655/2019 zo dňa 17.9.2019,
oznamujem v zmysle ustanovenia § 85ods.2 zákona 7/2005Z.z. V znení neskorších zmien a doplnkov – zákon o
konkurze a reštrukturalizácii, s použ. § 8 ods. 4 zák. č. 8/2005 Z.z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov je možné nahliadnuť do správcovského spisu v kancelárií správcu- ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza,
971 01 , v pracovných dňoch v pondelok až piatok vždy od 7.00 hod. do 11.00 hod a od 12.00 hod. - do
14.00hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nazretie do spisu možno podávať písomne na vyššie uvedenej
adrese alebo telefonicky na čísle : 0908561946.

K091577
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Rajec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/655/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/655/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

V súlade s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii správca oznamuje veriteľom,
že bankový účet, na ktorý môžu veritelia v prípade popretia pohľadávky veriteľom skladať kauciu vo výške 350.eur , IBAN: SK2102000000001760220254 vedený vo VUB banke, uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu
pohľadávok ako variabilného symbolu.

K091578
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bc. Miroslava Makošová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lednické Rovné 0, 020 61 Lednické Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.5.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/276/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/276/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Bc. Miroslava Makošová
nar. 29.5.1969, bytom Lednické Rovné , uznesením
Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/276/2018 zo dňa 13.8.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV159/2018 zo dňa 17.8.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Bc. Miroslava Makošová nar. 29.5.1969, bytom
Lednické Rovné uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/276/2018 zrušuje.

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

141

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

K091579
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dušan Belaň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banícka 173/20, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.06.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38K/14/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/14/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

Mgr. Martin Hurtiš, správca úpadcu Dušan Belaň, nar. 29.06.1974, trvale bytom Banícka 173/20, Prievidza 97101
zvoláva v zmysle ust. §34 ZKR schôdzu veriteľov, ktorá sa bude konať 08.11.2019 o 10.00 hod. v Prievidzi na ul.
Matice slovenskej č. 17, v sídle kancelárie správcu konkurznej podstaty.
Program schôdze veriteľov je nasledovný : Program schôdze veriteľov je nasledovný: 1. Prezentácia, otvorenie
schôdze veriteľov 2. Voľba veriteľského výboru /zástupcu veriteľov/ 3. Záver.
Právo účasti na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Právo hlasovať na schôdzi veriteľov
má veriteľ, ktorého pohľadávka je v čase konania schôdze veriteľov zistená čo do právneho dôvodu a
vymáhateľnosti. Veritelia fyzické osoby sú povinný pri prezentácií predložiť doklad totožnosti, veritelia právnické
osoby aktuálny výpis z obchodného registra nie starší ako jeden mesiac spolu s dokladom totožnosti príslušného
člena štatutárneho orgánu. Zástupcovia veriteľov sú povinný predložiť plnú moc, prípadne poverenie na
zastupovanie veriteľa a doklad totožnosti.

K091580
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Helena Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mnešická 46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.01.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Otília Prachařová
Sídlo správcu:
Centrum I. 57/132, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/213/2019 S41
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/213/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca dlžníka Helena Balážová, rod. Heráková, nar. 29.01.1967, trvale bytom Mnešická 1717/46, 915 01 Nové
Mesto nad Váhom, týmto v súlade s ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Helena Balážová, rod. Heráková, nar. 29.01.1967,
trvale bytom Mnešická 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu.
Podľa ust. §167v ods. 1 zák. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení týmto oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Helena Balážová, rod. Heráková, nar. 29.01.1967, trvale bytom
Mnešická 1717/46, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, zrušuje.
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K091581
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulifajová Paula
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín 0, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.12.1942
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Bohuslav Gelatka
Sídlo správcu:
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/687/2019 S1582
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/687/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca konkurznej podstaty (ďalej aj "Vyhlasovateľ") dlžníka Paula Kulifajová, rod.
Ďurišková, nar. 13.12.1942, trvale bytom Trenčín (ďalej len „Dlžník“), vyhlasujem 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku (pozemkov) Dlžníka zapísaného v súpise všeobecnej podstaty pod por. č. 1 až 118:

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

1

pozemok

201
8
E

5880/ 58868
1
3
LESNÝ_POZEMOK

2

pozemok

201
8
E

5933

70699
7
LESNÝ_POZEMOK

3

pozemok

333
2
C

621/
96

23

4

pozemok

333
2
C

629/ 1 747

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

5

pozemok

333
2
C

629/
89

87

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

6

pozemok

333
2
C

629/
90

211

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

7

pozemok

333
2
C

2343/
7
808

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

8

pozemok

333
2
C

2343/
8
3145

ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
ORIE

9

pozemok

333
2
E

670

757

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

10 pozemok

333
2
E

681

399

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

ORNÁ_PODA

súpisov
názov
spoluvlastníc
dôvod
á
katastrálne obec okres ky
podiel
zapísania hodnot
ho územia
úpadcu
a (EUR)
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrica
n
n
270/268800
konkurzu 59,13
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrica
n
n
270/268800
konkurzu 71,02
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,01
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,08
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,01
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,02
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,08
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,32
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,08
majetok
podliehajú
Trenčí Trenčí
ci
Kubrá
n
n
270/268800
konkurzu 0,04
majetok
podliehajú
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11 pozemok

333
2
E

766

15100 LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

12 pozemok

333
2
E

804

14219 LESNÝ_POZEMOK

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

13 pozemok

333
2
E

866/ 1 330

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

14 pozemok

333
2
E

866/ 2 34

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

15 pozemok

333
2
E

866/ 3 723

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

16 pozemok

333
2
E

14622
866/ 4 9
TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

17 pozemok

333
2
E

1029

1200

ORNÁ_PODA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

18 pozemok

333
2
E

1032

582

ORNÁ_PODA

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

19 pozemok

333
2
E

1557

460
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29 pozemok

2

E
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1660

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST
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n
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333
2
E
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2588

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST
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n
n
270/268800

31 pozemok

333
2
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n
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2
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2
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Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

33 pozemok

333
2
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2
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Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

35 pozemok

333
2
E

2421

285

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

36 pozemok

333
2
E

2524

30

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

37 pozemok

333
2
E

2526

168

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

38 pozemok

333
2
E

2543

586
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2
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n
n
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3
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3
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3
C
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ZASTAVANÁ_PLOCHA_A_NÁDV
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Kubrá

67 pozemok
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0
C
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ORNÁ_PODA

Kubrá

68 pozemok

280
5
E
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1248

ORNÁ_PODA

Kubrá

69 pozemok
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3
E
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TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST
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70 pozemok
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C
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4
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7
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7
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6
C
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6
C
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0
C
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0
C
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0
C

627/ 2 2046
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n
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1
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1
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Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

108 pozemok

318
1
E

2551

45645 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

109 pozemok

318
1
E

2552

92

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

110 pozemok

318
1
E

2553

308

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

111 pozemok

318
1
E

2554

99

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

112 pozemok

318
1
E

2555

95154 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

113 pozemok

318
1
E

2556

420

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

114 pozemok

318
1
E

2563

912

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

115 pozemok

318
1
E

2565

10993 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

116 pozemok

318
1
E

2635

28235 TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

117 pozemok

318
1
E

2637

7538

Kubrá

Trenčí Trenčí
n
n
270/268800

TRVALÝ_TRÁVNY_PORAST

názov
Por.
číslo popis druh
súpisné číslo
nehnuteľnosť
katastrálneho obec
č.
LV
stavby stavby číslo
parcely
územia

118 Stavba

iná
2208 Budova budova 96

1594

Kubrá

okres

n

270/268800

konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
podliehajú
ci
konkurzu

spoluvlastnícky dôvod
podiel úpadcu
zapísania

Trenčín Trenčín 270/268800

majetok
podliehajúci
konkurzu
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1,63

4,64

6,04

1,17

0,17

0,02

4,58

0,01

0,03

0,01

9,56

0,04

0,09

1,10

2,84

0,76

súpisová
hodnota
(EUR)

100

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Podmienky verejného ponukového konania:
1. Ponuky záujemcov musia byť doručené na adresu kancelárie správcu: JUDr. Bohuslav Gelatka,
Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica v zalepenej obálke opatrenej nápisom „Konkurz
38OdK/687/2019 – 1. kolo VPK – ponuka – neotvárať“.
2. Lehota na podávanie ponúk je desať kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku. Na
ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu (SK04 8330 0000 0025 0140 9831). Do poznámky uveďte číslo konkurzného
konania.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie,
rozhodne žreb správcu.
5. Prípadné vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady. Nadobúdateľ je povinný
znášať všetky náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva (napr. vypracovanie kúpnej zmluvy,
správny poplatok za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, overenie podpisov, poštovné
a pod.).
6. Účastníkom verejného ponukového konania môže byť každá fyzická a právnická osoba s plnou právnou
subjektivitou.
7. Písomná ponuka musí obsahovať: označenie záujemcu (FO – meno, priezvisko, dátum narodenia a
bydlisko. FO podnikateľ – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, obchodné meno, miesto
podnikania, IČO a priloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, PO – obchodné meno, sídlo, IČO,
označenie osoby konajúcej v jej mene (štatutára) a priloží aktuálny výpis z obchodného registra),
označenie majetku, výšku ponúkanej kúpnej ceny, emailový kontakt na oznámenie výsledkov VPK,
podpis záujemcu alebo osoby oprávnenej konať v mene záujemcu.
8. Vyhodnotenie ponúk vykoná správca v lehote do 3 dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk.
9. Víťaz musí v stanovenej lehote uzavrieť s Vyhlasovateľom kúpnu zmluvu. Ak túto povinnosť víťaz nesplní,
stáva sa víťazom účastník, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako druhá v poradí. Vyhlasovateľ takému
účastníkovi oznámi, že sa stal víťazom VPK z dôvodu nesplnenia povinnosti pôvodného víťaza. Týmto
oznámením tento účastník ako nový víťaz vstupuje v celom rozsahu do práv a povinností pôvodného
víťaza VPK.
10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť VPK až do okamihu podpisu kúpnej zmluvy.
Bližšie informácie získajú záujemcovia telefonicky na telefónnom čísle 0911 516 890, prípadne e-mailovým
podaním na adrese info@akgelatka.sk.
JUDr. Bohuslav Gelatka, správca
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K091582
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Toráčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
R.Jašíka 1929/5, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.09.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/2/2017 S285
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/2/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

- parc. č. 635 parcely „C“ trvalé trávnaté porasty o výmere 669m2 , Slovenská republika, Okres: Prievidza, Obec
Temeš, k.ú. Temeš, LV č. 415 v podiele 1/14, Deň zápisu: 31.03.2017, Súpisová hodnota: 5.-€, Mena EUR

K091583
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Roman Krčmárik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sverepec 261, 01701 Sverepec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.11.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/67/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/67/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Roman Krčmárik
nar. 12.11.1974, bytom Sverepec 261, 017 01 Považská
Bystrica , uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/67/2018 zo dňa 28.3.2018, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV 67/2018 zo dňa 6.4.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Roman Krčmárik
nar. 12.11.1974, bytom
Sverepec 261, 01701 Považská Bystrica uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 40OdK/67/2018
zrušuje.

K091584
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Domaniža 225, 018 16 Domaniža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 48 200 247
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: 38K/17/2018 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38K/17/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
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Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje prvé kolo ponukového konania na speňaženie majetku úpadcu:
SEPTIKSTEEL s. r. o. v konkurze, IČO: 48 200 247, so sídlom: 018 16 Domaniža č. 225, súpisových zložiek
majetku č. 1 a 2.
č.
súp.
súpisová
popis súpisovej zložky majetku
zložky
hodnota
2
zváračka Powermat S-MIG 160, pokazená
100,00 €
osobné vozidlo Škoda Felicia, EČ: PB540CL, kategória: M1, karoséria: AB hatchback 5 dv., farba: zelená metalíza,
3
500,00 €
objem: 1 896 cm2, výkon: 47 kW, r. v. 1998, značne opotrebované, bez EK, STK

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná 13, 949 01 Nitra, do dňa
31. 10. 2019 do 14:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením: "PONUKA, NEOTVÁRAŤ, 38K/17/2018"
tak, aby došla na miesto a v termíne uvedenom v tomto zverejnení. Ponuka, ktorá nebude doručená včas, sa
nebude považovať za doručenú, ani keby bola podaná na odoslanie pred uplynutím učeného termínu, na takúto
ponuku sa neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za konkrétnu súpisovú zložku majetku,
- pri záujemcovi, fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO, ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba,
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- dátum a podpis záujemcu, fyzickej osoby; v prípade právnickej osoby podpis/y členov jej štatutárneho orgánu
v zmysle oprávnenia konať za spoločnosť.
3. Doručená ponuka je po uplynutí termínu na predkladanie ponúk záväzná až do skončenia ponukového konania
a nemožno ju po uplynutí termínu meniť, dopĺňať ani vziať späť.
4. Víťazom sa stane záujemca spĺňajúci podmienky, ktorý súčasne poskytne najvyššiu ponuku, pričom ponuka
záujemcu musí dosiahnuť aspoň 100 % súpisovej hodnoty konkrétnej zložky majetku. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
5. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 31. 10. 2019 o 15:00 hod. na adrese: B.F.B. správcovská, v.o.s., Mostná
13, Nitra, administratívna budova, 2. poschodie.
6. Všetky náklady spojené s prevodom majetku znáša víťaz ponukového konania.
7. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K091585
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Reviľák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Inovecká 1139/18, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.11.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/525/2019 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/525/2019
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Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Mgr. Martin Hurtiš správca konkurznej podstaty dlžníka Martin Reviľák, nar. 21.11.1971, Inovecká 1139/18,
Trenčín 91101, ponúka na predaj v II. Ponukovom kole
- motorové vozidlo zn. KIA Karnival, rok výroby 2004, VIN: KNEUP751346494717, zvihový objem valcov
2902cm3, farba šedá metalíza, stav: Auto ma najazdené 423000km, Závady: Slabí tlak na vstrekovacom čerpadle
a na tryskách nutný repas, Olej v chladiči prasknuté tesnenie pod hlavou, Prehrdzavené podbehy a korozia na
dverách a prednej kapote.. Súp. hodnota 100.-eur, mena: EUR, vlastníctvo dlžníka
Podmienky verejného ponukového konania : · na podávanie ponúk je určených 10 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v obchodnom vestníku. Na záväzné ponuky
doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
· záujemcovia predložia ponuku v zalepenej obálke, označenej nápisom „konkurz 38OdK/525/2019 - neotvárať“
na adresu : Mgr. Martin Hurtiš, SKP, ul. Matice Slovenskej č. 17, Prievidza. Ponuka musí obsahovať predmet
kúpy- označenie hnuteľnej veci podľa špecifikácie zverejnenej v Obchodnom vestníku č.181/2019 zo dňa
19.09.2019
· záujemcovia predložia výpis z obchodného registra u právnickej osoby, výpis zo živnostenského registra resp.
fotokópia občianskeho preukazu u fyzickej osoby. Zároveň záujemca uvedie mobilný kontakt.
· spôsob získania informácii o predmete ponukového konania k dispozícii u správcu na tel. č. 0908561946
v prípade, ak by v ponukovom konaní ponúkli viacerí záujemcovia rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu
· otváranie obálok a vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční do 10 pracovných dní od skončenia lehoty
na podávanie záväzných ponúk
· úspešným účastníkom ponukového konania sa stane záujemca, ktorý ponúkne najvýhodnejšiu ponuku z
hľadiska výšky ponúkanej ceny
· vyhotovenie kúpnej zmluvy a náklady prevodu hnuteľnej veci znáša kupujúci v celom rozsahu
· podľa § 167r ods. 2, 4 zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov oprávnená osoba, tzv. príbuzný dlžníka v priamom rade, jeho súrodenec alebo 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 10 kalendárnych dní od skončenia ponukového konania /skončenie ponukového
kola sa určuje na deň otvárania obálok/.
· správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť doručenú ponuku, pokiaľ ju vyhodnotí ako
neprimerane nízku.
· Zároveň záujemca musí predložiť č. účtu, kde sa majú vrátiť finančné prostriedky zaslané na základe
ponukového konania.

K091586
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Lakatoš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Podolie 129, 916 22 Podolie
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1983
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/309/2019 S1220
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Konkurzy a reštrukturalizácie
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Okresný súd Trenčín
40OdK/309/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení ponukového konania
Správca, B.F.B. správcovská, v.o.s., vyhlasuje druhé kolo ponukového konania na samostatné speňaženie
majetku dlžníka: Jozef Lakatoš, nar. 10. 04. 1983, trvale bytom: 916 22 Podolie 129, súpisových zložiek majetku
1, 2 a 3:
č.
zl.
1
2
3

súpisová
hodnota

opis súpisovej zložky majetku

osobné vozidlo Daewoo Matiz 4A11BD, EČ: NM 592BO, VIN: KLY4A11BDXC097519, kategória: M1, karoséria: AB
200,00 €
hatchback, farba: žltá tmavá
osobné vozidlo Mazda 323 BJ, EČ: NM 751DD, VIN: JMZBJ14M211412115, kategória: M1, karoséria: AC kombi, farba:
450,00 €
modrá metalíza
osobné vozidlo Opel Zafira A, EČ: NM 346DD, VIN: W0L0TGF7512067515, kategória: M1, karoséria: AF viacúčelová,
150,00 €
farba: šedá metalíza

1. Ponuka záujemcu musí byť doručená na adresu sídla správcu: B.F.B. správcovská, v.o.s., Radlinského 50, 921
01 Piešťany, do dňa 28. 10. 2019 do 15:00 hod. v zalepenej obálke s viditeľným označením "Ponuka Lakatoš",
inak sa na ňu neprihliada.
2. Ponuka musí obsahovať, inak sa na ňu neprihliada:
- nezameniteľný návrh cenovej ponuky za konkrétnu súpisovú zložku majetku alebo návrh cenovej ponuky za
viaceré (všetky) súpisové zložky majetku, pričom z takejto ponuky musí byť zrejmá cenová ponuka za každú
súpisovú zložku majetku, ktorej sa ponuka týka,
- pri záujemcovi, fyzickej osobe: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu prípadne jeho IČO,
ak je pridelené,
- súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely ponukového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.,
ak je záujemcom fyzická osoba (dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného
na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas
udelila),
- pri záujemcovi, právnickej osobe: obchodné meno, sídlo a IČO,
- číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý má byť záujemcovi vrátená uhradená záloha v prípade, ak bude vyhodnotený
ako neúspešný,
- telefonický a mailový kontakt na záujemcu.
3. Prihliada sa iba na tie ponuky, pri ktorých bola záloha na ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet v Československej obchodnej banke, a.s., č. účtu: SK36 7500 0000 0040 1668 3262, VS:
403092019.
4. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne
žreb správcu.
5. Ponuky budú správcom vyhodnotené a zálohy na ponúknutú kúpnu cenu budú neúspešným záujemcom
vrátené do 18. dní od skončenia ponukového konania.
6. Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
7. Oprávnená osoba so súhlasom dlžníka má právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola
dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať dní od skončenia ponukového
konania.
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8. Bližšie informácie je možné získať mailom na: bfb@akfiala.sk.
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K091587
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Manczalová Júlia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nadlice 157, 956 32 Nadlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.05.1983
Obchodné meno správcu:
SKKS, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie Matice slovenskej 4262/23, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/332/2019 S1459
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/332/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie o ukončení konkurzu
SKKS, k. s., správca dlžníka: Júlia Manczalová, nar.: 02.05.1983, bytom: 956 32 Nadlice 157 (ďalej len „Dlžník“)
preskúmaním pomerov Dlžníka v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKR“) nezistil žiadny majetok Dlžníka
podliehajúci konkurzu.
Vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca Dlžníka týmto v súlade s §
167v ods. 1 ZoKR oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok Dlžníka sa končí.
Zverejnením oznámenia o ukončení konkurzu v Obchodnom vestníku SR sa konkurz vyhlásený na majetok
Dlžníka zrušuje.
SKKS, k.s., správca

K091588
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: František Černuška
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Hájom 1088/53, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.05.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/478/2018 S1559
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/478/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

V právnej veci bol vyhlásený konkurz na dlžníka František Černuška, nar. 25.5.1964, trvale bytom Pod Hájom
1088/53, 018 41 Dubnica nad Váhom uznesením Okresného súdu Trenčín č.k. 38OdK/478/2018, ktorý bol
zverejnený v OV č. 231/2018 zo dňa 30.11.2018.

Vo veci konkurzného konania dlžníka František Černuška som speňažil majetok, ktorý patril do všeobecnej
podstaty, ktorý bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 71/2019 zo dňa 10.04.2019 pod K030307 za najvyššiu
ponúknutú ponuku vo výške 567,89

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpis majetku všeobecnej podstaty bol zverejnený v obchodnom vestníku č. 71/2019

Speňaženie majetku pod bodom 1) – majetok v celkovej výške 567,89.-eur.

Spolu výťažok zo všeobecnej podstaty je 567,89.-eur

Rozvrhová časť celej všeobecnej podstaty:

Celková suma výťažku zo speňaženia majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty:
567,89.-eur

Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate: 482,52.-eur

Celková suma určená na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov: 85,37.-eur

Uspokojené pohľadávky proti podstate

Názov veriteľa

prihlásená suma

uspokojená suma

poradie

Mgr. Martin Hurtiš

85,52.-eur

85,52.-eur

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

písm. a
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Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

Mgr. Martin Hurtiš

30.-eur

30.-eur

písm. c

VUB a.s.

6.-eur

6.-eur

písm. c

VUB a.s.

6.-eur

6.-eur

písm. c

VUB a.s.

6.-eur

6.-eur

písm. c

VUB a.s.

6.-eur

6.-eur

písm. c

VUB a.s.

6.-eur

6.-eur

písm. c

VUB a.s.

6.-eur

6.-eur

písm. c

Okresný súd Trenčín

1.-eur

1.-eur

písm. k

…...........................................................................................................................................
Spolu celkom

482,52.-eur

Speňaženie všeobecnej podstaty : 567,89.-eur

Pohľadávky proti podstate 482,52.-eur
Na uspokojenie veriteľov zostala čiastka 85,37.-eur

Veriteľ úpadcu bude uspokojený pomerne, a to 0,279%- tami z prihlásenej pohľadávky:

1. Prvá stavebná sporiteľňa a.s. Bajkálska 30, Bratislava ..........prihlásená suma 24 111,28.-eur čo je
0,279%.............................. uspokojená v sume 67,27.-eur

2. Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášiková 48, Bratislava .…..... prihlásená suma 6 462,67.-eur čo je
0,279%................. uspokojená v sume 18,03.-eur

K091589
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kotlárová Blanka
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Björnsonova 445/3, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Martin Berec
Sídlo správcu:
Palackého 85/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/330/2019 S1265
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/330/2019
Druh podania:
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

157

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Blanka Kotlárová, rod. Horváthová, nar. 23.07.1968,
trvale bytom Björnsonova 445/3, 971 01 Prievidza, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn.
38OdK/330/2019 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 10.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K091590
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maňák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Centrum I. 55 / 130, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.05.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/606/2019 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/606/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca týmto v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 prvej vety v spojení s ustanovením § 76 ods. 1 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“), zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka (úpadcu): Peter Maňák, nar.
24.05.1992, bytom Centrum I. 55/130, 018 41 Dubnica nad Váhom, občan Slovenskej republiky, ktorý bol ku dňu
tohto
zverejnenia
zistený
a
ktorý
je
zaradený
do
všeobecnej
podstaty:
opis

súpisovej

zložky

majetku

:

1. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. SUZUKI GRAND VITARA, druh: osobné vozidlo, VIN:
JSAJTD44V00520400, kategória: M1G, farba: čierna metalíza, typ paliva: NM, dátum prvej evidencie vozidla (rok
výroby):
17.03.2010, evidenčné
číslo:
IL137BO
Súpisová

hodnota:

7054

Eur

2. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. SUZUKI SWIFT, druh: osobné vozidlo, VIN: JSAEAA34S00151916,
kategória: M1, farba: čierna metalíza, typ paliva: BA, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):
31.01.1994, evidenčné
číslo:
IL385CJ
Súpisová

hodnota:

220 Eur

3. Hnuteľná vec - Motorové vozidlo zn. FIAT DUCATO, druh: nákladné vozidlo, VIN: ZFA24400007070894,
kategória: N1, farba: čierna metalíza, typ paliva: NM, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby):
11.12.2002, evidenčné
číslo:
IL536CS
Súpisová

hodnota:

2820
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4. Hnuteľná vec - Prívesný náklad. vozík zn. FEBA TT61, druh: prípojné vozidlá, VIN: VVVT17000B1000428,
kategória: O2, farba: šedá metalíza, dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 2011, evidenčné číslo: IL385CJ,
výrobca:
FEBA
Súpisová

hodnota:

1660

Eur

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

V
Trenčíne,
JUDr. Barbora Koncová, správca

dňa

10.

októbra

2019

K091591
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Jaroš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horenická 53, 020 61 Lednické Rovne
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.7.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40K/59/2015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/59/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Správca úpadcu Pavol Jaroš,nar. 11.7.1969, bydliskom Horenická 53, Lednické Rovne 020 61 sp.zn.
40K/59/2015 v zmysle §96 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie zoznamu
pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods.3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí ,že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.

K091592
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Pilná
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
M.Kukučína 797/24, 018 61 Beluša
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 7.3.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
Matice Slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/325/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/325/2018
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Mária Pilná nar. 7.3.1988, bytom M.Kukučína 797/24, ,018 61 Beluša, uznesením
Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/325/2018 zo dňa 6.9.2018, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom
vestníku č. OV 177/2018 zo dňa 13.9.2018 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Mária Pilná nar. 7.3.1988, bytom M.Kukučína
797/24, 018 61 Beluša uznesením Okresného súdu Trenčín pod sp. zn. 38OdK/325/2018 zrušuje.

K091593
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kőpplová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 639/16, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/691/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/691/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Ing. Katarína Štrbáňová, sídlo: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, zapísaná v Zozname správcov
Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky, značka správcu: S 1864 (ďalej len ako: „správca“) ako správca
dlžníka Ivana Kőpplová, rod. Tonková, nar. 17.07.1954, trvale bytom Februárová 639/16, 958 01 Partizánske,
Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/691/2019 oznamuje účastníkom konkurzného konania, že dňom
uverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku je možné nahliadať do konkurzného spisu v kancelárii
správcu na adrese: Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, počas pracovných dní od 8,00 hod. do
12,00 hod. a od 13,00 hod. do 15,00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno
podávať písomne na mailovú adresu: strbanovaspravca@strban.sk, strbanovak@gmail.com, alebo na čísle
telefónu 0948 030 217.

V Púchove, dňa 10.10.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca

K091594
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kőpplová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 639/16, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/691/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/691/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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Výzva na prihlásenie pohľadávky. Dodržte lehoty!
Výzva k přihlášení pohledávky. Dodržte lhůty!
Покана за предявяване на вземания. Срокове, които трябва да бъдат спазени.
Opfordring til anmeldelse af fordringer. Angivne frister skal overholdes.
Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Fristen beachten!
Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεως. Τηρητέες προθεσμίες.
Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed.
Convocatoria para la presentación de créditos. ¡Plazos imperativos!
Kutse nõude esitamiseks. Kehtestatud tähtaegadest tuleb kinni pidada.
Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat.
Invitation à produire une créance. Délais à respecter!
Poziv na prijavu tražbine. Rokovi kojih se treba pridržavati.
Felhívás követelés benyújtására. Betartandó határidők.
Invito all'insinuazione di un credito. Termini da osservare.
Siūlymas pateikti reikalavimą. Reikalavimo pateikimo terminai.
Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņš, kas jāievēro.
Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Termini li għandhom ikunu osservati.
Oproep tot indiening van schuldvorderingen. Let u op de termijn!
Zaproszenie do wniesienia roszczenia. Obowiązują limity czasowe.
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.
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca
dlžníka: Ivana Kőpplová, rod. Tonková, nar. 17.07.1954, trvale bytom Februárová 639/16, 958 01 Partizánske,
Slovenská republika (ďalej tiež len „Dlžník“), Vám oznamujem, že uznesením Okresného súdu Trenčín spisová
značka: 38OdK/691/2019, zo dňa 03.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok Dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obligated to inform you that with the resolution of the District Court in
Trenčín No. 38OdK/691/2019 dated on 3th of October 2019 bankruptcy procedure was declared on the Debtor –
Ivana Kőpplová, date of birth 17.07.1954, domicile: Februárová 639/16, 958 01 Partizánske, Slovakia.
Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 195/2019 dňa 09.10.2019.
Dňom 10.10.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Trenčín was published on the 9th of October 2019, 195/2019. Bankruptcy was
declared on the 10th of October 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) vyhlásením konkurzu sa začína
konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku,
pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku.
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.
Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú pohľadávky
uvedené v § 166a) písm. a), b) a c) ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde ako aj pohľadávky
vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v konkurze
prihláškou možno aj oddĺžením nedotknuté pohľadávky. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa
prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený
veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v poradí. Ak sa zabezpečená pohľadávka neprihlási,
zabezpečený veriteľ je oprávnený domáhať sa uspokojenia zabezpečenej pohľadávky iba z predmetu
zabezpečovacieho práva, ibaže bolo oddlženie zrušené pre nepoctivý zámer dlžníka.
Logging claims
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 ).
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Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu: Ing.
Katarína Štrbáňová, Dvory 1932, Púchov 020 01, Slovenská republika, pričom správcovi musí byť doručená v
základnej prihlasovanej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
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: Ing. Katarína Štrbáňová, with residence at Dvory 1932,
Púchov 020 01, 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).
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
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výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§29 ods. 5 ZKR). 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).
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 trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.
2015/848 zo dňa 20.05.2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/848 dated 20th of
May 2015.
10.10.2019
Ing. Katarína Štrbáňová, správca- trustee
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K091595
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kőpplová Ivana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Februárová 639/16, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Štrbáňová
Sídlo správcu:
Dvory 1932, 020 01 Púchov
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/691/2019 S1864
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/691/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Ing. Katarína Štrbáňová, správca dlžníka Ivana Kőpplová, rod. Tonková, nar. 17.07.1954, trvale bytom
Februárová 639/16, 958 01 Partizánske, Slovenská republika, spisová značka: 38OdK/691/2019, v zmysle § 32
ods. 7 zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len ZKR) a primerane aj §32 ods.
19 ZKR oznamuje, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu je vedený v :
ČSOB Banka, a.s.
číslo účtu:
IBAN: SK62 7500 0000 0040 2512 1018.
Postup pri skladaní kaucie v zmysle ust. § 32 ods. 7 ZKR a primerane aj §32 ods.19 ZKR;
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak:
a) bolo podané na predpísanom tlačive
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa §32 ods.19 ZKR s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Podľa §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.
Poznámka:
•ako variabilný symbol uviesť číslo pohľadávky zo zoznamu pohľadávok;
•poznámka pre prijímateľa: označenie veriteľa, ktorý zložil kauciu;

Púchove 10.10.2019
Ing. Katarína Štrbáňová – správca

K091596
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Herák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Turá Lúka 101, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 4.1.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ján Súkeník
Sídlo správcu:
Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/372/2018 S258
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/372/2018
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22OdK/372/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o vyhlásení 1. kola ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka podliehajúceho konkurzu
JUDr. Ján Súkeník, so sídlom kancelárie Stred 60/55 Považská Bystrica 017 01, značka správcu S258 /ďalej
len „Správca“/, správca dlžníka Peter Herák nar. 4.1.1960 trvale bytom Turá Lúka 101, 907 01 Myjava /ďalej aj
ako „dlžník“/ týmto vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 167n ods.1 a § 167p zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej aj „ZKR“/ 1. kolo
ponukového konania na speňaženie majetku dlžníka patriaceho do oddelenej podstaty.
Kolo: Prvé
Predmet speňažovania: Spoluvlastnícky podiel dlžníka v nehnuteľnosti - pozemku, ktorý bol zapísaný do súpisu
oddelenej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku OV č. 35/2019 a to:
Typ súpisovej zložky majetku: Pozemok KN-E
Položka súpisu: 1
Druh pozemku: záhrada o výmere 228 m2
Obec: Myjava, okres: Myjava
Názorv katastrálneho územia: Turá Lúka
Číslo listu vlastníctva: 4909
Parcelné číslo 572/2
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: ½-ica / 114m2/
Súpisová hodnota: 989,52 EUR
Lehota na predkladanie ponúk: 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Lehota
začína plynúť nasledujúcim dňom po dni zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Ponuka
záujemcu musí byť doručená do kancelárie správcu JUDr. Jána Súkeníka, Stred 60/55, 017 01 Považská Bystrica
osobne, alebo poštou najneskôr v posledný deň lehoty na predkladanie ponúk.
Spôsob uplatnenia ponuky: Doručenie podpísanej písomnej ponuky záujemcu, so špecifikáciou nehnuteľnosti,
spoluvl. podielu spolu s označením záujemcu a výšky ponúkanej sumy do sídla kancelárie správcu v lehote podľa
tohto oznámenia. Záujemca fyzická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu občianskeho
preukazu. Záujemca právnická osoba je povinný priložiť k písomnej ponuke fotokópiu výpisu z obchodného
registra alebo iného registra spolu s fotokópiou občianskeho preukazu osoby, ktorá kona v mene a na účet
právnickej osoby. Spolu s ponukou je záujemca poviný doručiť do kancelárie správcu aj potvrdenie o úhrade
zálohy na celú ponúknutú kúpnu cenu a uviesť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý správca vráti
zaplatenú zálohu v prípade neúspešnej ponuky. Pri úhrade zálohy na celú ponúknutú sumu na účet správcu je
potrebné uviesť do poznámky pre príjemcu meno a priezvisko záujemcu – fyzickej osoby alebo obchodné meno
/názov/ záujemcu – právnickej osoby. Ako variabilný symbol je potrebné uviesť značku konkurzného konania:
22OdK/372/2018. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom
rozsahu zložená záujemcom na účet vedený v OTP Banka Slovensko, číslo bankového účtu: SK65 5200 0000
0000 0156 4369. Záujemca je povinný predložiť svoju ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Oddlženie Peter Herák, záväzná ponuka – neotvárať“ Ponuka musí byť datovaná a podpísaná záujemcom.
Záujemca je oprávnený do ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového
konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Záväzná ponuka musí byť písomná
v slovenskom jazyku a musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach ponukového konania.
Obhliadka: obhliadku je potrebné vopred dohodnúť e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk resp. č. mob. tel.:
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0915 871 028.
Otváranie doručených obálok s ponukami na odkúpenie majetku úpadcu správca zrealizuje v kancelárii správcu
do 3 dní odo dňa skončenia lehoty na zasielanie ponúk. O otváraní obálok správca spíše úradný záznam.
Správca v lehote do 3 dní od otvárania obálok ponuky vyhodnotí. O vyhodnotení predložených ponúk správca
spíše úradný záznam, pričom víťazom ponukového konania sa stane ten záujemca, ktorý splnil všetky podmienky
ponukového konania a zároveň ponúkne najvyššiu cenu za predmet ponuky.
Úspešnému záujemcovi správca prijatie jeho víťaznej ponuky oznámi protredníctvom elektronickej pošty, alebo
písomne prostredníctvom Pošty, pokiaľ úspešný záujemca nemám e-mailovú adresu.
Správca v oznámení prijatia víťaznej ponuky vyzve úspešného záujemcu, aby sa tento v lehote stanovenej
sprácom dostavil do sídla správcu za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a prevzatia predmetu kúpy.
Správca si vyhradzuje právo vylúčiť z ponukového konania neprimerane nízku ponuku.
Všetky náklady spojení s uzavretím kúpnej zmluvy znáša úspešný záujemca.
Správca poučuje prípadných záujemcov v súlade s ustanovením § 167p ZKR, že prihliada sa iba na tie ponuky,
kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená záujemcom na účet správcu. Rozhoduje
vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu..
Ak sa spoluvlastnícky podiel dlžníka podliehajúci konkurzu nepodarí speňažiť ani v treťom ponukovom konaní,
prestáva podliehať konkurzu. Ak o takýto spoluvlastnícky podiel prejaví záujem veriteľ prihlásenej pohľadávky,
správca ho prevedie tomu veriteľovi prihlásenej pohľadávky, ktorý ponúkne do desiatich kalendárnych 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.
Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy 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 a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania.
Bližšie informácie si môžu záujemcovia vyžiadať e-mailom na adrese: sukenik@aksukenik.sk alebo na č. mob.
tel.: 0915 871 028.

JUDr. Ján Súkeník, správca

K091597
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: OBUV Partizánske, a.s.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nádražná 891, 958 01 Partizánske
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 320 595
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Barbora Koncová
Sídlo správcu:
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
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Spisová značka správcovského spisu: 40K/61/2016 S1792
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40K/61/2016
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca oznamuje, že majetok zapísaný v súpise majetku úpadcu OBUV Partizánske, a.s. v konkurze:
- pohľadávka voči dlžníkom Adam Dziacky - predseda predstavenstva, Michal Umlášek - podpredseda
predstavenstva a Radek Umlášek z titulu zmluvnej pokuty za nepodanie návrhu na konkurz v zákonnej lehote
podľa § 11 ods. 2 ZKR vo výške 12 500,00 Eur s prísl. bola speňažená za sumu 1 550,00 Eur

V Trenčíne, dňa 10.10.2019
JUDr. Barbora Koncová, správca

K091598
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marcel Kováčik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1431/15, 017 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.10.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/206/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/206/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty.
Správca úpadcu Marcel Kováčik, nar. 15.10.1984, trvale bytom SNP 1431/15, Považská Bystrica sp.zn.
40OdK/206/2018 v zmysle §96 ods.2 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii oznamuje zostavenie
zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate. Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh
výťažku zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods.3 ZKR zástupca veriteľov, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí ,že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť a musí byť vždy
odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada

K091599
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lucia Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pekárska 665 / 32, 972 51 Handlová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.01.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/553/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/553/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Druh podania:
typ
súpisovej
P.č.
hodnoty
majetku
1.

hnuteľná
vec

Deň vydania: 15.10.2019

Súpis všeobecnej podstaty
spoluvlastnícky
deň
podiel
zapísania

špecifikácia majetku
osobné motorové vozidlo Volkswagen
Sharan, VIN: WVWZZZ7MZYV015715
EČV: PD844BG, dátum prvej evidencie
15.3.2000

súpisová
miesto, kde
dôvod
hodnota
sa majetok stav majetku
zapísania majetku v
nachádza
EUR

majetok
10.10.2019 podliehajúci 1 500,00
konkurzu

1/1

Handlová

používané,
primerané
veku

V Trenčíne 10.10.2019

K091600
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kohár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 917 / 19, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka – Juraj Kohár, nar. 01.03.1968, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/19, 971 01
Prievidza, týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit.
zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na odpredaj nasledovných nehnuteľností zapísané v súpise všeobecnej podstaty:

Názov * Druh pozemku *
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra

Názov
Súpisov
Číslo listu
Spoluvlastníck
katastrálneh
Číslo
á
Dátum
Dôvod
vlastníctv
y
podiel
o
parcely
hodnota zapísania zapísania
a
úpadcu
územia
[EUR]
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc
Potok Potok
736
392/3 1/4
4,69
.
i konkurzu
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc
Potok Potok
736
1262 1/4
15,98
.
i konkurzu
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc
Potok Potok
736
1794 1/4
53,61
.
i konkurzu
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc
Potok Potok
736
2111 1/4
43,49
.
i konkurzu
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc
Potok Potok
736
2163 1/4
164,12
.
i konkurzu
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc
Potok Potok
736
2744 1/4
13,36
.
i konkurzu
majetok
Oravský
dlžníka
Biely
Oravský Biely
26.8.2019 podliehajúc

Výmera
Obec
[m2]

120

409

1372

1113

4200

342
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"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
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476

Potok

Potok

736

Deň vydania: 15.10.2019

3005/2 1/4

18,60

.

871

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

3393

1/4

34,03

26.8.2019
.

987

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

3625

1/4

38,57

26.8.2019
.

232

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

3924

1/4

9,07

26.8.2019
.

417

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

3957/1 1/4

16,29

26.8.2019
.

335

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

3957/2 1/4

13,09

26.8.2019
.

1255

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

3980

1/4

49,04

26.8.2019
.

766

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

4015

1/4

29,93

26.8.2019
.

954

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

4151

1/4

37,28

26.8.2019
.

377

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

4663

1/4

14,73

26.8.2019
.

1724

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

4832

1/4

67,37

26.8.2019
.

1353

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

4834

1/4

52,87

26.8.2019
.

2649

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

5040

1/4

103,51

26.8.2019
.

815

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

5322

1/4

31,85

26.8.2019
.

857

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

5330

1/4

33,49

26.8.2019
.

1742

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

5335

1/4

68,07

26.8.2019
.

1508

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

5634

1/4

58,93

26.8.2019
.

1293

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

6150

1/4

50,52

26.8.2019
.

2439

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

6166

1/4

95,30

26.8.2019
.
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pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

2998

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

6804

1/4

117,15

26.8.2019
.

491

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7080

1/4

19,19

26.8.2019
.

3630

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7120

1/4

141,84

26.8.2019
.

1228

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7293

1/4

47,98

26.8.2019
.

763

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7658

1/4

29,81

26.8.2019
.

3375

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7675

1/4

131,88

26.8.2019
.

1509

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7826

1/4

58,96

26.8.2019
.

2149

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7835

1/4

83,97

26.8.2019
.

2201

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7970

1/4

86,00

26.8.2019
.

1386

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

7973

1/4

54,16

26.8.2019
.

1405

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8318

1/4

54,90

26.8.2019
.

880

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8349

1/4

34,39

26.8.2019
.

1148

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8480

1/4

44,86

26.8.2019
.

340

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8522

1/4

13,29

26.8.2019
.

784

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8775

1/4

30,63

26.8.2019
.

767

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8782

1/4

29,97

26.8.2019
.

1082

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

8994

1/4

42,28

26.8.2019
.

1198

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

9011/1 1/4

46,81

26.8.2019
.
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majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok

Obchodný vestník 199/2019
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

545

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

9011/2 1/4

21,30

1279

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

9382

1/4

49,98

780

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

9439

1/4

30,48

815

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
736

9671

1/4

31,85

914

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
901

1108/1 1200/115200

0,25

542

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
901

1108/2 1200/115200

0,15

334

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1021

3951

3/578

0,27

11326

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1037

5312

3/578

9,19

525

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1079

7023

1200/115200

0,14

727

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1086

7035

1200/115200

0,20

1

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

315/2

150/600

0,04

106

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

393/2

150/600

4,14

373

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1028

150/600

14,57

409

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1033

150/600

15,98

590

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1137

150/600

23,05

776

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1206

150/600

30,32

900

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1265

150/600

35,17

575

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1269

150/600

22,47

Oravský

dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
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Obchodný vestník 199/2019
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

728

Biely
Potok

Oravský Biely
Potok
1340

1782

150/600

28,45

773

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1786

150/600

30,20

2752

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

1791

150/600

107,53

2149

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2095

150/600

83,97

1311

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2112

150/600

51,23

7723

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2166

150/600

301,78

552

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2244

150/600

21,57

103

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2248

150/600

4,02

749

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2521

150/600

29,27

800

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2524

150/600

31,26

1363

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2659/1 150/600

53,26

374

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2659/2 150/600

14,61

355

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

2742

150/600

13,87

720

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3235

150/600

28,13

1654

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3389

150/600

64,63

492

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3395

150/600

19,22

2179

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3618

150/600

85,14

1086

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3813

150/600

42,44

Oravský
Biely
Oravský Biely

26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
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Obchodný vestník 199/2019
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y

Konkurzy a reštrukturalizácie
Potok

Deň vydania: 15.10.2019

813

Potok

1340

3922/1 150/600

31,77

.

334

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3922/2 150/600

13,05

26.8.2019
.

710

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3926

150/600

27,74

26.8.2019
.

373

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3955/1 150/600

14,57

26.8.2019
.

255

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3955/2 150/600

9,96

26.8.2019
.

984

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

3979

150/600

38,45

26.8.2019
.

717

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4011

150/600

28,02

26.8.2019
.

967

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4145

150/600

37,79

26.8.2019
.

1152

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4157

150/600

45,01

26.8.2019
.

450

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4518

150/600

17,58

26.8.2019
.

504

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4527

150/600

19,69

26.8.2019
.

849

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4583

150/600

33,17

26.8.2019
.

429

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4665

150/600

16,76

26.8.2019
.

2449

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4833

150/600

95,69

26.8.2019
.

1032

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

4836

150/600

40,33

26.8.2019
.

2400

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5039

150/600

93,78

26.8.2019
.

1092

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5047

150/600

42,67

26.8.2019
.

1311

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5058

150/600

51,23

26.8.2019
.

439

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5069

150/600

17,15

26.8.2019
.
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i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu

Obchodný vestník 199/2019
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

1379

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5324

150/600

53,88

26.8.2019
.

1270

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5331/1 150/600

49,63

26.8.2019
.

334

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5331/2 150/600

13,05

26.8.2019
.

1240

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5334/1 150/600

48,45

26.8.2019
.

1011

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5479

150/600

39,50

26.8.2019
.

4907

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5513

150/600

191,74

26.8.2019
.

2386

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5732

150/600

93,23

26.8.2019
.

1826

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5985

150/600

71,35

26.8.2019
.

2535

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

5987

150/600

99,06

26.8.2019
.

1606

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6055

150/600

62,75

26.8.2019
.

1206

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6148

150/600

47,12

26.8.2019
.

1331

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6164

150/600

52,01

26.8.2019
.

1168

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6273

150/600

45,64

26.8.2019
.

2128

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6278

150/600

83,15

26.8.2019
.

1083

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6372/1 150/600

42,32

26.8.2019
.

3650

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6372/2 150/600

142,62

26.8.2019
.

1263

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6467

150/600

49,35

26.8.2019
.

3047

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1340

6803

150/600

119,06

26.8.2019
.
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podliehajúc
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majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajúc
i konkurzu
majetok
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, parcela
registra
"E"
ORNA_PODA
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra TRVALE_TRAVNE_PORAST
"E"
Y
pozemok
, parcela
registra
"C"
ORNA_PODA
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638

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1342

3127/2 150/600

24,93

334

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1343

5334/2 150/600

13,05

10

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1428

3005/1 1/4

0,39

87

Oravský
Biely
Oravský Biely
Potok Potok
1732

4/87 a 41/87 a
1189/2 42/87
13,60

dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu
majetok
dlžníka
26.8.2019 podliehajúc
.
i konkurzu

Podmienky účasti na 1. kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s.,
Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové
konanie – Kohár 1 – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor tzn. nie je možné predložiť ponuku len na jednu alebo
niekoľko súpisových zložiek majetku. Z predloženej ponuky musí byť zrejmé k akým súpisovým zložkám
majetku je ponuka predkladaná.
3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 3850120191. Záujemca je povinný k
ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v
prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a bezodkladne informuje záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 10.10.2019

K091601
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:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu
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Mgr. Martin Berec – správca konkurznej podstaty úpadcu Ľubica Balogová, rod. Lacková, nar. 18.11.1955, bytom
Ciglianska cesta 207/2A, 971 01 Prievidza, vedenej na Okresnom súde Trenčíne, pod sp. zn. 38OdK/412/2019
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 10.10.2019

Mgr. Martin Berec - správca

K091602
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Juraj Kohár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica J. Palárika 917 / 19, 971 01 Prievidza
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.03.1968
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 38OdK/501/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
38OdK/501/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Spoločnosť BANKRUPTCY LIQUIDATION k.s., IČO: 45 948 496, so sídlom kancelárie: Mierové nám. 37, 911 01
Trenčín, ako správca dlžníka – Juraj Kohár, nar. 01.03.1968, trvale bytom Ulica J. Palárika 917/19, 971 01
Prievidza, týmto v súlade s ustanovením § 167n zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 167p cit.
zákona a v nadväznosti na § 48b vyhlášky č. 665/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na odpredaj nasledovných nehnuteľností zapísané v súpise všeobecnej podstaty:

Názov * Druh pozemku *
pozemo
k,
parcela
registra
"C"
pozemo
k,
parcela
registra
"C"
pozemo
k,
parcela
registra
"C"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo
k,
parcela
registra
"E"
pozemo

Názov
Výmer
katastrálne
Obec
a [m2]
ho
územia

LESNE_POZEMKY

Oravsk
66846 ý Biely Oravský
9
Potok Biely Potok

LESNE_POZEMKY

Oravsk
82484 ý Biely Oravský
3
Potok Biely Potok

LESNE_POZEMKY

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok

1310

Oravsk
TRVALE_TRAVNE_PORA 44048 ý Biely Oravský
STY
0
Potok Biely Potok

Oravsk
TRVALE_TRAVNE_PORA
ý Biely Oravský
STY
11761 Potok Biely Potok

Číslo
Súpisov
Číslo Spoluvlastníc
Dátum
listu
á
Dôvod
parcel ky
podiel
zapísani
vlastníct
hodnota
zapísania
y
úpadcu
a
va
[EUR]
majetok
dlžníka
podliehajú
26.8.201 ci
663
537
5/3840
136,04 9.
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
26.8.201 ci
663
656/1 5/3840
167,87 9.
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
26.8.201 ci
663
656/3 5/3840
0,27
9.
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
26.8.201 ci
921
1454/1 5/3840
89,64
9.
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
26.8.201 ci
921
1454/2 5/3840
2,39
9.
konkurzu
majetok
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OSTATNE_PLOCHY
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Oravsk
ý Biely Oravský
18499 Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
2128

1454/3 5/3840

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

1454/5 5/3840

Oravsk
TRVALE_TRAVNE_PORA
ý Biely Oravský
STY
50727 Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1476

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1798

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

1638/1 5/3840

1638/2 5/3840

1638/3 5/3840

Oravsk
TRVALE_TRAVNE_PORA
ý Biely Oravský
STY
21824 Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
4339

1745

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

1862/1 5/3840

Oravsk
TRVALE_TRAVNE_PORA
ý Biely Oravský
STY
13566 Potok Biely Potok 921

1862/2 5/3840

Oravsk
TRVALE_TRAVNE_PORA
ý Biely Oravský
STY
13659 Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
904

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
500

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
521

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1051

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1417

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
8516

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

5/3840

1862/3 5/3840

1862/4 5/3840

1862/5 5/3840

1862/6 5/3840

1862/7 5/3840

1862/8 5/3840

1988

5/3840

Deň vydania: 15.10.2019

3,76

0,43

10,32

0,30

0,37

4,44

0,88

2,76

2,78

0,18

0,10

0,11

0,21

0,29

1,73

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

26.8.201
9.

dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
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konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
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podliehajú
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konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
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majetok
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majetok
dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
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podliehajú
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majetok
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podliehajú
ci
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
majetok
dlžníka
podliehajú
ci
konkurzu
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TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1318

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1170

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

LESNE_POZEMKY

942

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

8374

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

ORNA_PODA

887

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

LESNE_POZEMKY

Oravsk
56902 ý Biely Oravský
4
Potok Biely Potok 921

LESNE_POZEMKY

5897

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
9220

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
4076

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1826

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1774

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
340

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
2285

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA
STY
1571

Oravsk
ý Biely Oravský
Potok Biely Potok 921

TRVALE_TRAVNE_PORA

Oravsk
ý Biely Oravský

LESNE_POZEMKY

2121/1 5/3840

2121/2 5/3840

3658

3976

4900

5/3840

5/3840

5/3840

5828/1 5/3840

5828/2 5/3840

7041/1 5/3840

7041/2 5/3840

7041/3 5/3840

7041/4 5/3840

7041/5 5/3840

7041/6 5/3840

7041/7 5/3840
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0,27

0,24

0,19

1,70

0,18

115,81

1,20

1,88
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0,32
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9.
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a v súpise oddelenej podstaty:
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Názov
Číslo
Súpiso
Číslo Spoluvlastní
Dátum Dôvod
Výmer
katastrálne listu
vá
Obec
parcel cky
podiel
zapísani zapísani
a [m2]
ho
vlastníct
hodnot
y
úpadcu
a
a
územia
va
a [EUR]
majetok
Oravs
dlžníka
ký
podliehaj
Biely Oravský
5182/
26.8.201 úci
3923 Potok Biely Potok 1034
1
5/3840
0,80
9.
konkurzu
majetok
Oravs
dlžníka
ký
podliehaj
Biely Oravský
5182/
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Potok Biely Potok 1034
2
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9.
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3
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0,90
9.
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5182/
26.8.201 úci
552
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4
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0,10
9.
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5182/
26.8.201 úci
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Podmienky účasti na 1. kole ponukového konania:
1. Záujemcovia sú povinní predkladať ponuky na adresu kancelárie správcu Bankruptcy Liquidation k.s.,
Mierové nám. 37, 911 01 Trenčín v neporušenej zalepenej obálke s výrazným označením „Ponukové
konanie – Kohár 2 – neotvárať“ v lehote do 10 dní odo dňa zverejnenia tohto ponukového konania v
Obchodnom vestníku.
2. Uvedené nehnuteľnosti sa predávajú ako súbor tzn. nie je možné predložiť ponuku len na jednu alebo
niekoľko súpisových zložiek majetku. Z predloženej ponuky musí byť zrejmé k akým súpisovým zložkám
majetku je ponuka predkladaná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

182

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

3. Každý záujemca je povinní zložiť v prospech bankového účtu SK90 0200 0000 0038 9598 9553 zálohu vo
výške 100% ponúkanej kúpnej ceny a ako variabilný symbol uviesť 3850120192. Záujemca je povinný k
ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky. Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v
prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.
4. Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby - meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
rodné číslo, trvalé bydlisko a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo.
5. Ponuka musí ďalej obsahovať číslo bankového účtu záujemcu, na ktorý bude vrátená záloha v prípade,
ak bude záujemca neúspešný.
6. Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.
7. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
8. Všetky náklady spojené s prevzatím/prepísaním majetku znáša záujemca.
9. Správca vyhodnotí predložené ponuky do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
a bezodkladne informuje záujemcu, ktorý ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel.č. 0949 624475 alebo
emailom blspravca@gmail.com.
V Trenčíne 10.10.2019

K091603
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Nedveď
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolná štvrť 361 / 14, 907 01 Myjava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1983
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY LIQUIDATION, k.s.
Sídlo správcu:
Mierové námestie 37, 911 01 Trenčín
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/613/2019 S1514
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/613/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu majetku dlžníka zo dňa 29.5.2019 priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu, výpovede
dlžníka zo dňa 10.10.2019 ako i zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR, dlžník nevlastní
žiaden majetok. Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil podľa ust. § 167v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR) správca týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Ľubomír Nedveď, nar. 10. júna 1983, trvale bytom Dolná
štvrť 361/14, 907 01 Myjava končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Ľubomír Nedveď, nar. 10. júna 1983, trvale bytom
Dolná štvrť 361/14, 907 01 Myjava v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.
V Trenčíne 10.10.2019

K091604
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gabriela Mlatková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Považská Bystrica Považská Bystrica, 917 01 Považská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.12.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/199/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/199/2018
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka, vykonaným šetrením správcu ohľadne zisťovania majetku dlžníka a
písomného vyhlásenia dlžníka, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností správca
v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Ďalej len ZKR) oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Gabriela Mlatková, nar. 25.12.1990, trvale bytom Považská Bystrica 91701, pod
sp. zn. 40OdK/199/2018, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Gabriela Mlatková,nar. 25.12.1990, trvale bytom
Považská Bystrica 917 01,pod sp. zn. 40OdK/199/2018 zrušuje.

K091605
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eugen Pihík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou, 957 01 Bánovce nad
Bebravou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.3.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul. Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22OdK/157/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
22OdK/157/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Pihík Eugen, nar. 8.3.1960, týmto oznamuje všetkým účastníkom konania
č.k. 22OdK/157/2018, že v súlade s ustanovením § 28 ods. 3 zák. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v
platnom znení som zapísal do zoznamu pohľadávok prihlásené pohľadávky po uplynutí prihlasovacej lehoty:
1) poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.1
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 248,20.-eur
2)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.2
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 248,88.-eur
3)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.3
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 248,20.-eur
4)
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.4
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 223,38.-eur
5)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.5
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 223,38.-eur
6)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.6
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 8,66.-eur
7)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.7
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 8,64.-eur
8)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.8
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 8,70-eur
9)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.9
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 8,70.-eur
10)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.10
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 8,70.-eur
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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11)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.11
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 9,86.-eur
12)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.12
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 9,86.-eur
13)
poradové číslo pohľadávky v zozname: P:2.13
veriteľ: Mesto Bánovce nad Bebravou, so sídlom Nám. Ľ.Štúra 1/1, Bánovce nad Bebravou 957 01, IČO :
00310182
prihlásená suma: 9,86.-eur

K091606
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. ach. Jozef Masaryk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 5.5.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/601/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/601/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Všeobecná podstata

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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: JUDr. Jakub Sáska
Horná Súča 381
913 33 Horná Súča

Úpadca: Ing.Arch. Jozef Masaryk
Narodený: 05.05.1954
Trenčín , 911 01 Trenčín

Nehnuteľný majetok

1.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1814,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/6
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 770/2
výmera 1057 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 155,00 €
2.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1814,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/6
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 782/2
výmera 824 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 99,50 €
3.
Popis: pozemok, parcely registra „ C“ zapísaný na LV č: 1779,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/3
druh: Zastavaná plocha a nádvorie ;
parcelné číslo: 838/2
výmera 5 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota :50,00 €
4.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1779,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/3
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 642/1
výmera 197 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota :63,00 €
5.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1779,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/3
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 780
výmera 489 m2

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 157,00 €
6.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1779,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/3
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 1061/2
výmera 370 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 87,00 €
7.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1779,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/3
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 1061/5
výmera 47 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 40,00 €
8.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1779,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/3
druh: orná pôda ;
parcelné číslo: 1143/2
výmera 1211 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 293,00€
9.
Popis: pozemok, parcely registra „ E“ zapísaný na LV č: 1597,
okres Trenčín, obec: Záblatie, katastrálne územie : Záblatie
Spoluvlastnícky podiel úpadcu: : 1/1
druh: Záhrada ;
parcelné číslo: 342/15
výmera 182 m2
Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
Hodnota : 243,00 €
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolu : 1187,50 €
Právny dôvod vzniku: hnuteľný majetok v zmysle §167n ods. 1 ZKR deklarovaný úpadcom v zozname majetku
Dátum zapísania do súpisu: 10.09.2019
V Hornej Súči dňa 10.10.2019

JUDr. Jakub Sáska, Srávca

K091607
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Stopková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trenčín Trenčín, 911 01 Trenčín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 8.8.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Hurtiš
Sídlo správcu:
ul.Matice slovenskej 17, 971 01 Prievidza
Spisová značka správcovského spisu: 22Odk/561/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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22OdK/561/2018
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca v zmysle ustanovenia § 167 v ods.1 zákona č. 7/2005Z.z. o konkurze a o konkurze a reštrukturalizácií
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje v Obchodnom vestníku, že
konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Stopková, nar. 8.8.1947, trvale bytom Trenčín 91101 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Eva Stopková,nar. 8.8.1947, trvale bytom
Trenčín 91101 č.k. 22OdK/561/2018 zo dňa 27.12.2018 zrušuje .

K091608
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Remenec
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 1261/9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.11.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jakub Sáska
Sídlo správcu:
Horná Súča 381, 913 33 Horná Súča
Spisová značka správcovského spisu: 40OdK/460/2019 S1926
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Trenčín
Spisová značka súdneho spisu:
40OdK/460/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Všeobecná podstata

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

Správca:

JUDr. Jakub Sáska
Horná Súča 381
913 33

Úpadca:

Miroslav Remenec
Narodený: 16.11.1968
Hviezdoslavova 1261/19, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Súpisová zložka majetku č. 3

Typ súpisovej zložky majetku

Popis
súpisovej
zložky
majetku

Iná majetková hodnota

Obchodný
podiel
v obchodnej
spoločnosti
SIRIA,
s.r.o.,so
sidlom
:
1/1
Trenčianska
2568/19, 915
01
Nové
Mesto
nad
Váhom
IČO
:
46 123725

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Rozsah
splatenia
základného
imania

Výška
základného
imania

5000 EUR

5000 EUR

Súpisová
hodnota
majetku

5000 EUR

Dôvod
Deň
zapísania
zapísania súpisovej
do súpisu zložky
majetku

03.09.19

Majetok ,
ktorý patril
dlžníkovi
v čase
vyhlásenia
konkurzu
﴾§
167h
ods.1 ZKR)

Deň
zapísania
do súpisu

Dôvod zapísania
súpisovej zložky
majetku

Súpisová zložka majetku č.4
Typ
súpisovej
zložky
majetku

Popis súpisovej zložky majetku

Iná
majetková
hodnota

Obchodný podiel v obchodnej
spoločnosti Abass s.r.o.,so sidlom
:Hviezdoslavova 1261/9 , 915 01 1/1
Nové Mesto nad Váhom
IČO : 47343290

Spoluvlastní Výška
cky
podiel základného
dlžníka
imania

5000 EUR

Rozsah
splatenia
základného
imania

5000 EUR

Súpisová
hodnota
majetku

5000 EUR

03.09.19

Majetok , ktorý
patril
dlžníkovi
v čase vyhlásenia
konkurzu
﴾§ 167h ods.1

V Hornej Súči, dňa 03.09.2019
JUDr. Jakub Sáska, správca

K091609
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dominika Andrušková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Kozmálovce 72, 935 21 Veľké Kozmálovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.10.1985
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/172/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/172/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznámenie:
Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s. - v skratke PSD, konajúci štatutárnym orgánom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949 01 Nitra, dlžníka: Dominika Andrušková, nar.
25.10.1985, bytom Veľké Kozmálovce č. 72, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Nitra, č.k.:
27OdK/172/2019-18 zo dňa 16.08.2019, zverejnené v OV č. 163/2019 dňa 23.08.2019, majetok dlžníčky nebol
zistený. Na základe uvedeného konštatujeme, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a
v súlade s § 167v ods. 1 ZoKR sa konkurz končí.
Zverejnené v OV č. 60/2019 pod K025687 zo dňa
26.03.2019.
Oznámením v obchodnom vestníku sa konkurz vedený na Okresnom súde Nitra, č. k.: 27OdK/172/2019 na
dlžníka: Dominika Andrušková, nar. 25.10.1985, bytom Veľké Kozmálovce č.72, z r u š u j e. Zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov a tiež účinky podľa § 167b ods.1, 167c ods.2 a 3 a § 167d,
v zmysle ust. § 167v ods. 4 ZoKR.

K091610
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prandorffyová Erika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Demandice 15, 935 85 Demandice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.11.1977
Obchodné meno správcu:
SKP, k. s.
Sídlo správcu:
Mostná 13, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/163/2019 S1359
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/163/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca v súlade s § 167j ZKR zverejňuje súpis všeobecnej podstaty.
V súpise všeobecnej podstaty sa nenachádza žiaden majetok.

SKP, k.s., správca dlžníka Erika Prandorffyová

K091611
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Abrahámová Ažbeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1.mája 3200/18, 943 60 Nána
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.01.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/162/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/162/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Alžbeta Abrahámová, nar. 31.01.1957, bytom 1.
mája 3200/18, 943 60 Nána, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“)
zverejňuje súpis majetku patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 11.09.2019, z vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu.
V Nových Zámkoch dňa 10.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Ing. Jozef Kulich, správca

K091612
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bujnová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
(t.č. Česká 8/11, Komárno) Ul. Priateľstva 1378/21, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/165/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/165/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Monika Bujnová, nar. 26.02.1977, trvalý pobyt
945 01 Komárno, v zmysle ustanovenia §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku
patriaceho do všeobecnej podstaty, resp. do oddelenej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, vychádzajúc z vyjadrení dlžníka pri
osobnom stretnutí dňa 08.10.2019, z vlastných šetrení a z údajov uvedených dlžníkom v podaní návrhu na
vyhlásenie konkurzu, som zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by mohol byť zapísaný do
súpisu.
V Nových Zámkoch 10.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K091613
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eva Kúrová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Komárno 94501, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.12.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/129/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/129/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Zuzana Szabóová, správca, so sídlom kancelárie L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, SR, značka správcu S
1525 (ďalej ako „Správca“), som bola uznesením Okresného súdu Nitra č. k.: 30OdK/129/2019-24 zo dňa
30.07.2019 ustanovená za správcu majetku dlžníka Eva Kúrová, nar. 19.12.1955, bytom 945 01 Komárno.
(ďalej ako „Dlžník“).

V zmysle ust. § 167h, ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu
podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167v ods.1 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
V zmysle ustanovenia § 167v Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Eva Kúrová, nar.
19.12.1955, bytom 945 01 Komárno končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok Eva Kúrová, nar. 19.12.1955, bytom 945 01
Komárno pod sp. zn.: 30OdK/129/2019 zrušuje.

V Nových Zámkoch 10.10.2019
JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K091614
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Kupecký
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rozmarínová 2009/19, 942 01 Šurany - Kostolný Sek
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1953
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/133/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/133/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Nitra, spis. zn. 30OdK/133/2019-19 zo dňa 30.07.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Vladimír Kupecký, 25.06.1953, bytom Rozmarínová 2009/19, 942 01 Šurany – Kostolný Sek.
Za správcu bol ustanovený JUDr. Marek Ďuran, so sídlom kancelárie Štefánikova 34, 949 01 Nitra, značka
správcu S1409. Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 150/2019 dňa 06.08.2019 pod
číslom K067810. Účinky vyhlásenia konkurzu nastali dňa 07.08.2019.
V zmysle ust. §-u 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi
v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie
základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa §-u 166i ods. 2, nie
skôr ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Vladimír Kupecký, 25.06.1953, bytom Rozmarínová 2009/19, 942 01 Šurany
– Kostolný Sek, spis. zn. 30OdK/133/2019, v súlade s ust. §-u 167j ods. 1 v spojení s ust. §-u 166i ZoKR po
preskúmaní pomerov dlžníka, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z poskytnutých súčinností tretích strán a
z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí, nezistil žiaden majetok, ktorý by v zmysle ust. §-u 167h ZoKR
podliehal konkurzu, a ktorý by bolo možné ďalej spravovať a speňažovať.
Na základe týchto skutočností správca v súlade s ust. §-u 167v ZoKR zistil, že konkurzná podstata dlžníka
nepokryje náklady konkurzu spis. zn.: 30OdK/133/2019.
Základná prihlasovacia lehota do 45 dní od vyhlásenia konkurzu uplynula dňa 23.09.2019. Žiaden z veriteľov
neuhradil zálohu na trovy šetrení podľa ust. §-u 166i ods. 2 ZoKR.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia §-u 167v ZoKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka:
Vladimír Kupecký, 25.06.1953, bytom Rozmarínová 2009/19, 942 01 Šurany – Kostolný Sek, spis. zn.
30OdK/133/2019 sa končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Vladimír Kupecký, 25.06.1953,
bytom Rozmarínová 2009/19, 942 01 Šurany – Kostolný Sek, spis. zn. 30OdK/133/2019 zrušuje.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091615
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašparec Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Južná ul. 3081 / 11, 934 01 Levice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.06.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Kulich
Sídlo správcu:
L. Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/126/2019 S1351
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/126/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Jozef Kulich, správca konkurznej podstaty dlžníka Mgr. Jaroslav Gašparec, nar. 22.06.1967, bytom Južná
3081/11, 934 01 Levice, na základe §167u ods. 1 ZKR, zverejňuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku zo
všeobecnej podstaty, ktorej súpis bol uverejnený v OV č. 185/2019 dňa 25.09.2019.
Zároveň správca týmto oznamuje, že zostavil zoznam pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť
uspokojené zo všeobecnej podstaty.
Do zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese L.
Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky, každý pracovný deň od 9.00 hod. do 16.00 hod.
Termín nahliadnutia je potrebné si vopred dohodnúť na tel. č. 0903 427 890 resp. na adrese: kulichj@mail.tcom.sk
V Nových Zámkoch dňa 10.10.2019
Ing. Jozef Kulich, správca

K091616
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Forgács Matúš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Apátska 143 / 10, 941 07 Veľký Kýr
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/123/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/123/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca Mgr. Erik Štorek úpadcu Matúš Forgács, nar. 25.11.1989, bytom Apátska č. 143/10, Veľký Kýr,
podnikajúci pod obchodným menom: Matúš Forgács, so sídlom Apátska č. 143/10, Veľký Kýr, IČO: 44784384, sp.
zn.: 27OdK/123/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s ustanovením §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e 1. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Názov

Súpisová
hodnota [EUR]

Osobné motorové vozidlo OPEL VECTRA B, 1.8 Benzín R.v.: 1997, Farba:
250,- EUR
Modrá metalíza, Výkon: 85 kW, Stav tachometra: 234 325 km

Stav
Vozidlo je
nepojazdné

Podmienky ponukového konania

Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:

·

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/123/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

·

Každý záujemca je povinní zložiť na číslo účtu IBAN: SK83 0900 0000 0051 6119 0223, zálohu vo výške
100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje
obchodné meno a spisovú značku 27OdK/123/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko a
spisovú značku 27OdK/123/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.

·

Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.

·

Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a
označenie zápisu v príslušnom registri.

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

195

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

·

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy
tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

·

Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

·

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.

·

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná
a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 15 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia
výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania.

·

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0950 183 264 alebo
e-mailom: storek.spravca@gmail.com.

V Nových Zámkoch dňa 10.10.2019
Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Matúš Forgács

K091617
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Július Macho
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 45/81, 955 01 Práznovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.08.1979
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/122/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/122/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Július Macho, nar. 15.08.1979, bytom Hviezdoslavova 45/81, 955 01
Práznovce, v súlade s ust. §-u 167n ods. 1 druhá veta v spojení s ust. §-u 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení (ďalej len „ZoKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového
konania (ďalej len „VPK“) na predaj súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty zapísaného do súpisu
majetku všeobecnej konkurznej podstaty – súpisové zložky majetku č. 1 a č. 2 (zverejnené v OV č. 196/2019 zo
dňa 10.10.2019 pod. č. K090533).
Bližšie informácie o predaji na tel.: 0903/756866, 0903/756820, 037/6522705; mail: a-k@duran.sk
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Pozemok
Druh pozemku: orná pôda; Výmera celkom (m2): 1204 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 1373;
Parcelné číslo: 559/2;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/48 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 20,00 EUR
2. Pozemok
Druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie; Výmera celkom (m2): 561 m2;
Štát: Slovenská republika; Okres: Topoľčany; Obec: Krušovce;
Názov katastrálneho územia: Krušovce; Číslo LV: 740;
Parcelné číslo: 561/1;
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/64 k celku;
Súpisová hodnota majetku (spoluvlast.podielu): 50,00 EUR
Súpisová hodnota súboru nehnuteľného majetku spolu: 70,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedený súbor nehnuteľného majetku menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade
s ust. §-u 167p ZoKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Tatra banke, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK41 1100 0000 0026 2877 7463, ako informáciu pre príjemcu treba
uviesť: 27OdK/122/2019 – nehnuteľnosti „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 27OdK/122/2019 Július Macho – nehnuteľnosti - NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 28.10.2019
na adresu kancelárie správcu: Štefánikova 34, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia súboru nehnuteľného majetku menšej hodnoty, ktorá musí byť zhodná s označením,
ktoré je uvedené v ozname o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
f. Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.
V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 29.10.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. §-u 167r ods. 4 ZoKR neprejaví záujem o predmetný súbor nehnuteľného
majetku menšej hodnoty a nevyužije právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá
v 1. kole VPK a v zmysle ust. §-u 167r ods. 2 ZoKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola
VPK, bude kúpna zmluva v súlade s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca

K091618
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Horník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Cabaj-Čápor 91, 951 17 Cabaj Čápor
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/31/2017 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/31/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Milan Horník, nar. 28.04.1969, trvale bytom Cabaj-Čápor č. 91,
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
bez zbytočného odkladu, PO SPLNENÍ ROZVRHU VÝŤAŽKU ZRUŠUJE KONKURZ VYHLÁSENÝ NA
MAJETOK DLŽNÍKA. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený
na majetok dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 31OdK/31/2017, ktoré bolo zverejnené
v obchodnom vestníku č. 138/2017 zo dňa 20.07.2017 zrušuje.
v Nitre dňa 09.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K091619
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Král Luboš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gogoľova 4344 / 13, 940 02 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Erik Štorek
Sídlo správcu:
Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/128/2019 S1921
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/128/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Správca Mgr. Erik Štorek úpadcu: Král Luboš, nar. 07.07.1974, bytom Gogoľova 4344/13, 940 02 Nové
Zámky, sp. zn.: OdK/29/2019 na účely speňaženia majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu v súlade s
ustanovením § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v y h l a s u j e 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku dlžníka zahrnutého do súpisu všeobecnej podstaty:

Typ
Podstata
majetku
Hnuteľná Všeobecná
vec
podstata

Súpisová
hodnota [EUR]

Názov
Osobné motorové vozidlo OPEL ZAFIRA A R.v.: 2000,
Výkon: 60kW, Farba: Biela, Stav tachometra: nezistiteľný

150,- EUR

Stav
Vozidlo je nepojazdné, boli mu
odobraté evidenčné tabuľky

Podmienky ponukového konania

Za platnú sa bude považovať písomná ponuka za naplnenia týchto podmienok:

·

Záujemcovia sú povinní predkladať záväzné ponuky na adresu kancelárie správcu Mgr. Erik
Štorek, správca, Bezručova 16, 940 02 Nové Zámky, v neporušenej zalepenej obálke s výrazným
označením „KONKURZ č.k.: 27OdK/128/2019 - ZÁVÄZNÁ PONUKA_NEOTVÁRAŤ.

·

Lehota na predkladanie ponúk je 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR. Prvým dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je
ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno
meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Každý
záujemca môže predložiť len jedinú záväznú ponuku, na neskôr doručené ponuky správca neprihliadne.

·

Každý záujemca je povinní zložiť na číslo účtu IBAN: SK25 0900 0000 0051 6119 1170, zálohu vo výške
100% ponúkanej kúpnej ceny a do poznámky pre prijímateľa uviesť v prípade právnickej osoby svoje
obchodné meno a spisovú značku 27OdK/128/2019 a v prípade fyzickej osoby svoje meno a priezvisko a
spisovú značku 27OdK/128/2019. Záujemca je povinný k ponuke priložiť doklad o úhrade tejto čiastky.

·

Záloha vo výške 100% ponúkanej ceny musí byť pripísaná v prospech uvedeného účtu najneskôr v lehote
na predkladanie ponúk.

·

Ponuka musí obsahovať: v prípade fyzickej osoby meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia,
trvalé bydlisko, telefónne číslo, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj IČO, miesto podnikania a
označenie zápisu v príslušnom registri a v prípade právnickej osoby obchodné meno, IČO, sídlo a
označenie zápisu v príslušnom registri.

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

Zložená záloha neúspešného záujemcu bude tomuto záujemcovi vrátená v lehote 10 pracovných dní na
účet, z ktorého bola zaplatená. V prípade, že záloha neúspešného záujemcu nebola zložená prevodom
na účet, správca vráti takémuto neúspešnému záujemcovi zloženú zálohu do 7 pracovných dní od kedy
tento neúspešný záujemca oznámi číslo účtu v tvare IBAN, na ktorý mu má byť vrátená.

·

Každá ponuka musí byť podpísaná oprávnenou osobou.

·

Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena. Správca je oprávnený
odmietnuť z dôvodu neprimeranosti ponúknutej výšky kúpnej ceny všetky predložené ponuky. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.

·

Všetky náklady spojené s prevzatím majetku, ako aj poplatky spojené so zmenou zápisu vlastníka v
príslušnom registri v prospech záujemcu, znáša záujemca.

·

Otváranie obálok sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk a následne správca oznámi víťaznému záujemcovi, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná
a vyzve víťazného záujemcu, aby v lehote do 15 dní od doručenia návrhu zmluvy alebo od doručenia
výzvy na uzavretie zmluvy uzavrel so správcom zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetu
ponukového konania.

·

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

Ďalšie informácie k ponukovému konaniu a k ponúkanému majetku je možné získať na tel. č. 0950 183 264 alebo
e-mailom: storek.spravca@gmail.com.

V Nových Zámkoch dňa 10.10.2019
Mgr. Erik Štorek správca dlžníka Luboš Král

K091620
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miklics Jozef
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hurbanovo 94701, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/163/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/163/2019
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. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka: Jozef Miklics, nar.
23.07.1976, trvale bytom 947 01 Hurbanovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jozef
Miklics, s miestom podnikania Nálepkova 1706/5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 41 609 379, zistila, že podľa
zoznamu majetku dlžníka zo dňa 17.05.2019, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného
vyhlásenia dlžníka zo dňa 11.09.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej
podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Jozef Miklics, nar. 23.07.1976,
trvale bytom 947 01 Hurbanovo, fyzická osoba podnikajúca pod obchodným menom: Jozef Miklics,
s miestom podnikania Nálepkova 1706/5, 947 01 Hurbanovo, IČO: 41 609 379,, zrušuje.
V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K091621
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aleš Haládik
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jur nad Hronom 157, 935 57 Jur nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.7.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/84/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/84/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie II. kolo

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Aleš Haládik, nar. 12.7.1978, bytom 935 57 Jur nad Hronom, č.k.
31OdK/84/2019, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších zmien , druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty a to:

Tablet Lenovo tab4 8
Model: Lenovo TB-8504X
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Verzia: WLAN + LTE
Farba: čierna

Minimálna kúpna cena: najvyššie ponuka

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom 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 :

Minimálna kúpna cena v druhom kole ponukového konania nie je určená. V druhom kole správca predá majetok
za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % 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, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L.Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ- Aleš Haládik - NEOTVÁRAŤ“. V
prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za predčasné
otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.

Vecné náležitosti ponuky :

Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).
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Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem.

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),

Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet 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 zmluvu o prevode,
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 ak dôjde k zmareniu tohto
kola ponukového konania, alebo sa inak znemožní vykonať riadny 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.
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V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadny účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku. Osobná obhliadka uvedeného majetku je možná po
predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare
IBAN:SK66 0900 0000 0051 6256 8996.variabilný symbol 31842019, pozn.: zabezpeka

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 161/2019 dňa 21.8.2019

V Nových Zámkoch, dňa 10.10.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K091622
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Olachová Nikola
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Topoľčianska 18 / 33, 949 01 Nitra
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/142/2019 S1932
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/142/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Okresný súd Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 27OdK/142/2019 zo dňa 01.08.2019 konkurz
na majetok dlžníka : Nikola Olachová , nar. 25.11.1992, bytom Nitra, časť Dražovce, Topoľčianska č. 18/33
a súčasne ustanovil do funkcie správcu: Mgr. Ing. Michaelu Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné
námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky. Uznesenie Okresného súdu Nitra bolo zverejnené v Obchodnom vestníku
č. 152/2019 dňa 08.08.2019. Dňom nasledujúcim po zverejnení uznesenia v Obchodnom vestníku, t.j.
09.08.2019 sa považuje konkurz za vyhlásený.
V zmysle § 167v ods. 1 prvá 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“): „Správca bez zbytočného odkladu, po
splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v
Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.“ Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ustanovením §166i ZKR, podľa zoznamu aktuálneho majetku dlžníka
zo dňa 14.05.2019, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch zo dňa
14.05.2019, a ďalej podľa doručených súčinností tretích osôb a vyhlásení dlžníka na osobnom stretnutí so
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správcom dňa 16.08.2019 , správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý podlieha konkurzu v
zmysle ustanovenia §167h ZKR a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Správca v súlade s ustanovením §167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Nikola Olachová ,
nar. 25.11.1992, bytom Nitra, časť Dražovce, Topoľčianska č. 18/33, sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú tiež účinky podľa ust. §167b
ods. 1, ust. §167c ods. 2 a 3 a ust. § 167d ZKR.
V Nových Zámkoch, dňa 10.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K091623
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Puzsérová Anita
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vodná ul. 2927 / 23, 945 01 Komárno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.07.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Milada Koukalová
Sídlo správcu:
Štúrova 74/138, 949 35 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/149/2019 S1834
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/149/2019
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. Milada Koukalová, adresa kancelárie Štúrova 74/138, 949 35 Nitra, zapísaná v zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1834, správca dlžníka Anita Puzsérová,
nar.:07.07.1983, trvale bytom: Vodná ul. 2927/23, 945 01 Komárno IČO: 41 609 379, zistila, že podľa zoznamu
majetku dlžníka zo dňa 10.12.2018, ktorý tvorí súčasť Návrhu na vyhlásenie konkurzu a písomného vyhlásenia
dlžníka zo dňa 22.08.2019, dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku, ktorý by patril do konkurznej podstaty.
Na základe týchto skutočností, potom čo správca zistil že podľa § 167v odst.1 ZKR, konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu uvedené v §167t ods. 1 ZKR, oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Týmto oznámením správcu v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Anita Puzsérová, nar.:07.07.1983,
trvale bytom: Vodná ul. 2927/23, 945 01 Komárno, zrušuje.
V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Milada Koukalová, správca

K091624
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kocziszká Oľga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horný rad 282/26, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 29OdK/127/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
29OdK/127/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
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Oznámenie o zápise pohľadávky doručenej správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty do
zoznamu pohľadávok

Dátum zápisu: 09.10.2019
Veriteľ: Slovenská republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava,
00 215 759

IČO:

Prihlásená suma spolu: 285,21 €

Správca v zmysle ust. §-u 28 ods. 3 zák. 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 10.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K091625
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hortenzia Kardos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Salka 259, 943 61 Salka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Zuzana Szaboova
Sídlo správcu:
L.Kassáka 8, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/68/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/68/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Verejné ponukové konanie II. kolo

Správca konkurznej podstaty majetku dlžníka Hortenzia Kardos, nar. 26.2.1974, bytom 943 61 Salka 259, č.k.
31OdK/68/2019, týmto vyhlasuje, v zmysle § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, v znení
neskorších zmien , druhé kolo verejného ponukového konania na odpredaj majetku úpadcu, ktorý je zaradený do
všeobecnej podstaty a to:

osobné vozidlo:
Značka a typ vozidla: Škoda Felicia
ev.č. NZ634AY
VIN: TMBEEF61315350307
Farba: zelená tmavá
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Výkon:40kW
STK: neplatné ( platné do 02.5.2019)
EK: neplatné (platné do 02.05.2019
Rok výroby : 2001
Minimálna kúpna cena: najvyššia ponuka

Popis motorového vozidla :

Motorové vozidlo je nepojazdné a je v úschove dlžníka. Stav vozidla zodpovedá roku výroby . Vozidlo je
v technickom stave zodpovedajúcom počtu najazdených kilometrov. Záujemca berie na vedomie, že bude nutné
vykonať opravy na riadne užívanie vozidla. Zároveň záujemca berie na vedomie uzatvorenie Poistnej zmluvy za
škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla (zákonné poistenie)

Podmienky predaja vo verejnom ponukovom konaní

Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejňovaním v obchodnom vestníku, pričom 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 :

Minimálna kúpna cena v druhom kole ponukového konania nie je určená. V druhom kole je správca oprávnený
predať vozidlo za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu.
Záujemca zloží na správcovský účet zábezpeku vo výške 10 % z navrhovanej kúpnej ceny a to najneskôr do
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Záujemca vykoná sám na vlastné náklady všetky súvisiace správne a technické úkony, potrebné na prepis
motorového vozidla ako aj príp. naloženie a odvezenie motorového vozidla.
Správca bez zbytočného odkladu vykoná potrebnú súčinnosť.

Formálne náležitosti ponuky :

Ponuka musí byť písomná a musí obsahovať meno, priezvisko, rodné číslo, resp. obchodné meno, sídlo, IČO
záujemcu, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra, nie starší ako 90 dní.
Záujemcovia doručia svoje písomné ponuky v zalepenej obálke na adresu správcu : JUDr. Zuzana Szabóová,
správca, L.Kassáka č. 8, 940 01 Nové Zámky, s jasným označením „KONKURZ- Hortenzia Kardos NEOTVÁRAŤ“. V prípade, ak ponuka nebude obsahovať toto jasné označenie, nenesie správca zodpovednosť za
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predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca podmienky nesplnil.

Vecné náležitosti ponuky :

Výška ponúknutej kúpnej ceny a spôsob úhrady.
Osvedčenie o zabezpečení ponúkanej kúpnej ceny ( výpis z účtu záujemcu alebo príkaz na úhradu ).

Lehota na podávanie ponúk :

Lehota na podávanie ponúk je 15 dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v obchodnom vestníku. Prvým
dňom lehoty je deň nasledujúci po dni, kedy je ponukové konanie zverejnené v obchodnom vestníku a posledným
dňom je 15.deň( vrátane ) do 15.00 hod.

Ďalšie podmienky a náležitosti, požadované správcom

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku. V prípade viacerých ponúk, správca prihliada na najvyššiu z
predložených ponúk toho istého záujemcu, na nižšie ponuky toho istého záujemcu sa neprihliada.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky, aj tie, ktoré spĺňajú všetky náležitosti. Správca môže
záujemcu vyzvať na doplnenie ponuky v takom rozsahu, v akom to nemení jej obsah. Pokiaľ nedôjde k
odmietnutiu ponuky, víťazom ponukového konania sa stáva záujemca, ktorý spĺňa všetky podmienky a zložil
zábezpeku na správcovský účet a ktorý súčasne poskytne najvyššiu finančnú ponuku, pri dodržaní minimálnej
kúpnej ceny.

Správca neporušené obálky otvorí do 10 dní odo dňa skončenia lehoty na predloženie ponúk. Vyhodnotenie
ponúk sa vykoná najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok.
Neúspešným záujemcom správca vráti zloženú zábezpeku najneskôr do 10 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk,
pokiaľ ďalej nie je uvedené niečo iné.
V prípade, ak záujemca bude vyhodnotený ako úspešný, správca spíše so záujemcom bez zbytočného odkladu
zmluvu o prevode, ktorej predmetom bude majetok, o ktorý záujemca v ponukovom konaní prejavil záujem a to
Škoda Felica, ev.č. NZ634AY

Podmienkou uzavretia zmluvy o prevode je splnenie:

1. Úhrada ponúkanej kúpnej ceny na správcovský účet v plnom rozsahu ( rozdiel medzi zábezpekou a
ponúkanou kúpnou cenou ),
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Zmluva o prevode so záujemcom nebude uzavretá, ak kúpna cena nebude uhradená na správcovský účet 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 zmluvu o prevode,
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 prevodu
motorových vozidiel vyžaduje platný právny poriadok, vykoná záujemca vo vlastnej réžii a na vlastné náklady. V
prípade, že nebude vykonaný prepis motorového vozidla na záujemcu, alebo odhlásený z obehu a to ani v ďalšej
primeranej lehote, ktorú určí správca, môže správca už od uzavretej zmluvy o prevode odstúpiť. Spojazdnenie
motorového vozidla, alebo jeho odvlečenie vykoná kupujúci po prepise vozidla na vlastné náklady.
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 takému záujemcovi vo výške zloženej
zábezpeky.
V prípade zmarenia tohto kola ponukového konania, alebo v prípade odstúpenia od zmluvy, alebo ak záujemca
inak znemožní vykonať riadne účel zmluvy alebo ponukového konania, na uzavretie ktorej sa akceptovaním tohto
ponukového konania a podaním vlastného návrhu zaviazal, správca vyhlási ďalšie kolo ponukového konania.
Všetky ostatné skutočnosti týkajúce sa majetku, je možné prerokovať osobne, telefonicky alebo mailom so
správcom. V správcovskej kancelárii je možné nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa ponúkaného majetku a zistiť
aj prípadné skutočnosti, týkajúce sa majetku a to po predchádzajúcom telefonickom, alebo mailovom dohovore.
Osobná prehliadka motorového vozidla je možná po predchádzajúcom dohovore so správcom.
Adresa správcovskej kancelárie, ktorá ponukové konanie vyhlásila je : JUDr. Zuzana Szabóová, správca,
L.Kassáka č.8, 940 01 Nové Zámky. Číslo telefónu : 0948 097 397, e-mailová adresa :
szaboova.spravca@gmail.com, správcovský účet je vedený v Slovenská sporiteľňa a.s., číslo účtu v tvare
IBAN:SK32 0900 0000 0051 6256 8056 VS 31682019

Majetok bol zapísaný do zoznamu majetku a bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 161/2019 dňa 21.8.2019.

V Nových Zámkoch, dňa 10.10.2019

JUDr. Zuzana Szabóová, správca

K091626
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Sendreiová Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Obyce 355, 951 95 Obyce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti
Sídlo správcu:
Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/159/2019 S1932
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Okresný súd Nitra
23OdK/159/2019
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Ing. Michaela Vadkerti, zn. spr: S 1932, sídlo kancelárie: Hlavné námestie 831/9, 940 02 Nové Zámky
správca majetku dlžníka : Eva Sendreiová, nar. 25.03.1971, bytom 951 95 Obyce 355 v konkurznom konaní č. k.
23OdK/159/2019 v súlade s §167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ZKR“) zverejňuje súpis majetku patriaci do
konkurznej podstaty dlžníka. Do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol zapísaný nasledovný majetok:
·

Číslo súpisovej zložky majetku: 1. – iná majetková hodnota

100 % obchodný podiel v spoločnosti ALSI, s.r.o., IČO: 47 475 498, so sídlom: Hlavná 121, 951 95 Obyce,
Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 36060/N.
Majetok zapísaný do súpisu dňa 10.10.2019, majetok podlieha konkurzu nakoľko patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu v zmysle § 167h ods. 1 ZKR.
Hodnota majetku bola správcom určená v súlade s ustanovením §167j ods. 3 ZKR v spojitosti s §77 ods. 3 ZKR
a v spojitosti s §61 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na sumu
5.000,- EUR.
V Nových Zámkoch, dňa 10.10.2019
Mgr. Ing. Michaela Vadkerti – správca

K091627
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Lauko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Ďuran
Sídlo správcu:
Štefánikova 34, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/138/2019 S1409
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/138/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku konkurznej podstaty
JUDr. Marek Ďuran, správca dlžníka Peter Lauko, nar. 23.03.1980, bytom Rýnska 168/4, 949 11 Nitra - Diely,
spis. zn.: 28OdK/138/2019, v zmysle ust. §-u 167j ods. 1 ZoKR zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. §-u 166i ZoKR, vychádzajúc zo zoznamu majetku, z
poskytnutých súčinností tretích osôb ako aj z vyjadrenia dlžníka na osobnom stretnutí správca zistil, že dlžník nie
je vlastníkom žiadneho nehnuteľného, hnuteľného ani iného majetku, ktorý by mohol podliehať konkurzu v zmysle
ust. §-u 167h ZoKR, a ktorý by bolo možné ďalej v konkurze spravovať a speňažovať.
Z uvedeného dôvodu správca zverejňuje súpis majetku konkurznej podstaty bez súpisovej zložky majetku.

V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Marek Ďuran, správca
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K091628
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Niszler Juraj
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bártoková 24, 943 01 Štúrovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1967
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Pintér
Sídlo správcu:
Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/196/2019 S293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/196/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Nehnuteľnosť:
Pozemok: číslo parcely: 3910/141, druh pozemku: ostatná plocha, výmera:78 m2, číslo listu vlastníctva: 5424,
katastrálne územie: Štúrovo, Pozemok, na ktorom je okrasná záhrada, uličná a sídlisková zeleň, park a iná
funkčná zeleň a lesný pozemok na rekreačné a poľovnícke využívanie, Pozemok je umiestnený v zastavanom
území obce , podiel: 1/1, súpisová hodnota majetku: 500,- eur

K091629
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Virág Ludevít
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 236, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1972
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Tomáš Christov
Sídlo správcu:
Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/131/2019 S1908
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/131/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Tomáš Christov, správca konkurznej podstaty na majetok dlžníka Ludevít Virág, nar. 14.08.1972, bytom 935
52 Šárovce 236 v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom
znení (ďalej len „ZKR“) vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania (ďalej len „VPK“) na
predaj hnuteľnej veci zapísanej do súpisu všeobecnej podstaty (zverejnené v OV č. 193/2019 zo dňa
07.10.2019 pod. č. K089235).
Bližšie informácie o predaji na tel.: +421 911 667 290; e-mail: tomas.christov@gmail.com
Na ponukovom konaní sa môžu zúčastniť fyzické aj právnické osoby bez obmedzenia.
I.
PODROBNOSTI O PREDÁVANOM MAJETKU
1. Hnuteľná vec
Popis hnuteľnej veci: osobné motorové vozidlo značky Daewoo Lanos
Typ: HATCHBACK
Kategória: M1

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 1998
Farba: Šedá metalíza
VIN: KLATF08CEXB320798
Palivo: B
EČV: LV213BX
Stav opotrebovanosti: pojazdné prevažne na kratšie vzdialenosti, porucha motora spôsobená opotrebením,
korózia na vozidle, poškodený pravý zadný nárazník, poškodený spínač otvárania okien, poškodené lanko
otvárania dverí
Adresa miesta, kde sa hnuteľná vec nachádza: 935 52 Šárovce 236, Slovensko
Súpisová hodnota: 200,00 EUR
II.
CENA MAJETKU URČENÉHO NA PREDAJ
V 1. kole VPK vyššie uvedenú nehnuteľnosť menšej hodnoty správca ponúka na predaj v súlade s ust. § 167p
ZKR podľa kritéria NAJVYŠŠIA PONÚKNUTÁ KÚPNA CENA.
Záloha za celú ponúkanú kúpnu cenu musí byť v plnom rozsahu zložená záujemcom na bankový účet vedený
v Slovenská sporiteľňa, a.s., č.ú. v tvare IBAN: SK79 0900 0000 0051 5586 7517, ako informáciu pre príjemcu
treba uviesť: 23OdK/131/2019 – Daewoo - „meno záujemcu“. Záloha sa považuje za riadne a včas uhradenú
pripísaním na účet najneskôr v poslednom dni určenom na doručovanie ponúk.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu.
III.
TERMÍN A MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK
Záujemca musí osobne alebo písomne doručiť správcovi ponuku v zalepenej obálke s výrazným označením
„Konkurz sp. zn. 23OdK/131/2019 Ludevít Virág – Daewoo - „NEOTVÁRAŤ!“, a to najneskôr do 25.10.2019 na
adresu kancelárie správcu: Štefánikova trieda 62/30, 949 01 Nitra.
Ponuka, ktorá nebude správcovi doručená do skončenia lehoty, sa nebude považovať za riadne doručenú, aj keď
bola odoslaná pred uplynutím lehoty. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť. Riadne doručená ponuka je záväzná
až do skončenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Každý záujemca môže predložiť
len jednu ponuku, inak sa na všetky jeho podané ponuky neprihliada.
IV.
NÁLEŽITOSTI PONUKY
a. Riadna identifikácia hnuteľnej veci, ktorá musí byť zhodná s označením, ktoré je uvedené v ozname
o vyhlásení VPK,
b. Označenie ponúkanej kúpnej ceny,
c. Doklad preukazujúci zaplatenie zálohy za celú ponúknutú kúpnu cenu na účet správcu (výpis z účtu, príp.
iný doklad osvedčujúci zaplatenie zálohy),
d. Informácia záujemcu o spôsobe vrátenia zaplatenej zálohy za ponúknutú kúpnu cenu v prípade, ak bude
záujemca v 1. kole VPK neúspešný,
e. Predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu právnickej osoby (s označením obchodného
mena, sídla, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – podnikateľov –
predloženie dokladu preukazujúceho právnu subjektivitu (s označením obchodného mena, miesta
podnikania, IČO a telefonického príp. mailového kontaktu); u fyzických osôb – nepodnikateľov Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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predloženie dokladu preukazujúceho totožnosť fyzickej osoby (s uvedením mena, priezviska, dátumu
narodenia, bydliska a telefonického príp. mailového kontaktu),
Ponuka musí byť riadne podpísaná, v prípade právnických osôb štatutárnymi zástupcami v zmysle výpisu
z obchodného registra.

V.
PODMIENKY AKCEPTÁCIE PONUKY
Včasné doručenie ponuky záujemcu.
Záväznú ponuku, ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených dokladov alebo údajov má právo správca
odmietnuť a neprihliadať na ňu.
Správca si vyhradzuje právo neakceptovať žiadnu z prijatých ponúk.
VI.
TERMÍN A MIESTO OTVÁRANIA OBÁLOK
Nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na doručovanie ponúk, t.j. 28.10.2019 o 09.00 hod. v sídle
kancelárie správcu.
VII.
LEHOTA NA VYHODNOTENIE PONÚK
Víťaznú ponuku správca vyhodnotí do 5 pracovných dní od otvorenia obálok.
Správca bude informovať všetkých záujemcov ponukového konania do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia
ponúk o výsledku ponukového konania a neúspešným záujemcom bude vrátená zložená záloha na ponúkanú
kúpnu cenu v plnom rozsahu.
Ak oprávnená osoba v zmysle ust. § 167r ods. 4 ZKR neprejaví záujem o predmetnú nehnuteľnosť a nevyužije
právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v 1. kole VPK a v zmysle ust. § 167r
ods. 2 ZKR neuhradí túto cenu správcovi do 10 dní od skončenia 1. kola VPK, bude kúpna zmluva v súlade
s Podmienkami uzavretá s víťazným uchádzačom 1. kola VPK.

V Nitre, dňa 10.10.2019
Ing. Tomáš Christov, správca S1908

K091630
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaba Garai
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 940 01 Nové Zámky
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ladislav Barát
Sídlo správcu:
Školská 3, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/115/2019 S281
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/115/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OZNAM O ZRUŠENÍ KONKURZU
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Ladislav Barát, správca majetku dlžníka: Csaba Garai, nar. 11.03.1982, trvale bytom 940 01 Nové Zámky,
v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
OZNAMUJE, ŽE SA KONKURZ VYHLÁSENÝ NA MAJETOK DLŽNÍKA KONČÍ, nakoľko správca nezistil žiaden
majetok, ktorý by bolo možné zapísať do konkurznej podstaty, a teda konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Zverejnením oznámenia o zrušení konkurzu v obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
dlžníka uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 28OdK/115/2019, ktoré bolo zverejnené v obchodnom vestníku
č. 141/2019 zo dňa 24.07.2019 zrušuje.
v Nitre dňa 10.10.2019

JUDr. Ladislav Barát
správca

K091631
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Libo Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krškany 134, 934 01 Krškany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.07.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Vlasta Suchanová
Sídlo správcu:
Podzámska 32, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/139/2019 S12
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/139/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní do zoznamu pohľadávok podľa § 28 ods. 3 ZKR
V konkurznej veci úpadcu, a to Marián LIBO, nar. 28.7.1970, bytom 934 01 Veľké Krškany č. 134, ktorá vec je
vedená pred Okreným súdom Nitra pod č.k. 32OdK/139/2019 oznamujem, že po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška nezabezpečených pohľadávok veriteľa
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Dostojevského rad 4, Bratislava
Por. č.
1.

Istina
2185,07 €

Úroky
0

Úroky z omeškania
1762,27 €

Popl. z omeškania
0

Náklady z uplatnenia
126,26 €

spolu
4115,60 €

K091632
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Marián Komárňanský
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zbehy 297, 951 42 Zbehy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.05.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 23OdK/111/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
23OdK/111/2019
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

JUDr. Andrea Pállová, správca dlžníka: Marián Komárňanský, nar. 04.05.1981, bytom: Zbehy 297, 951 42
Zbehy, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Komárňanský, s miestom podnikania Zbehy 297, 951
42 Zbehy, IČO: 43 041 621, sp. zn. 23OdK/111/2019 počas svojej funkcie správcu zistila v zmysle ust. §-u 166i
ZoKR, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku. Na základe týchto skutočností, správca v zmysle ust. §-u
167v ods. 1 ZoKR oznamuje v Obchodnom vestníku, že vzhľadom na to, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Marián Komárňanský, nar. 04.05.1981, bytom:
Zbehy 297, 951 42 Zbehy, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Komárňanský, s miestom
podnikania Zbehy 297, 951 42 Zbehy, IČO: 43 041 621, sp. zn. 23OdK/111/2019 končí.

Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Marián Komárňanský, nar. 04.05.1981, bytom:
Zbehy 297, 951 42 Zbehy, podnikajúci pod obchodným menom: Marián Komárňanský, s miestom
podnikania Zbehy 297, 951 42 Zbehy, IČO: 43 041 621, sp. zn. 23OdK/111/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZoKR
zrušuje.

V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K091633
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hegedüs Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mužla 208, 943 52 Mužla
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.09.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaromír Valent
Sídlo správcu:
M.R.Štefánika 4, 940 01 Nové Zámky
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/124/2019 S1149
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/124/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

OS Nitra vyhlásil uznesením vydaným v právnej veci č. k. 31OdK/124/2019 zo dňa 29.7.2019 konkurz na
majetok dlžníka : Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52 Mužla č. 208, podnikajúci pod obchodným
menom : Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52 Mužla č. 208, IČO: 33 667 403, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.1997 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. 149/2019 dňa 5.8.2019.
Podľa Zoznamu majetku dlžníka zo dňa 12.11.2018 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 : Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943
52 Mužla č. 208, podnikajúci pod obchodným menom : Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52 Mužla č.
208, IČO: 33 667 403, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.1997 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: Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Mužla č. 208, podnikajúci pod obchodným menom : Ján Hegedüs, nar. 14.09.1974, bytom 943 52 Mužla č. 208,
IČO: 33 667 403, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.01.1997 vedený Okresným súdom Nitra pod
sp.zn. č.k. 31OdK/124/2019, v zmysle § 167v ods. 1 ZKR, z r u š u j e .
JUDr. Jaromír Valent - správca
V Nových Zámkoch dňa 10.10.2019

K091634
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Duková Eva
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kravany nad Dunajom 90 90, 946 36 Kravany nad Dunajom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1965
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ladislav Bódi
Sídlo správcu:
Mariánska 6, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/68/2018 S1154
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/68/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Ing. Ladislav Bódi, so sídlom Mariánska 6, 949 01 Nitra, zapísaný v zozname správcov MS SR zn. S 1154 ako
správca úpadcu Eva Duková, narodená 24.11.1965, bytom Kravany nad Dunajom 90, 946 36 Kravany nad
Dunajom, Slovenská republika informuje zverejnením v Obchodnom vestníku o výsledku I. kola verejného
ponukového konania na speňaženie súboru nehnuteľného majetku zahrnutého do súpisu majetku konkurznej
podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 87/2018 dňa 7.5.2018 pod číslom K030337 a to nasledovne:
Správca konkurznej podstaty vyhlásil I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie súboru majetku
menšej hodnoty v súlade s § 167p v nadväznosti na ustanovenia § 167n zahrnutého do súpisu majetku
konkurznej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku 87/2018 dňa 7.5.2018 pod číslom K030337, ktoré bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku číslo 188/2019 dňa 30.09.2019 pod číslom K086931. Predmetom verejného
ponukového konania bol súbor nehnuteľného majetku – parcely registra “E“ nachádzajúce sa v k.ú. Kravany nad
Dunajom, súpisová položka majetku číslo 1. až 10.. Na predkladanie ponúk správca stanovil 10 dní od
zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku SR. Jednalo sa o nasledovný súbor nehnuteľného majetku
úpadcu:

Súp.položka
majetku č.
1

2

3

4

5

6

7

Druh
parcely
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"
parcely

Druh
pozemku

Číslo Kat.
LV
územie

Orná pôda

899

Orná pôda

899

Orná pôda

899

Orná pôda

899

Orná pôda

899

Orná pôda

899

Orná pôda

899

Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany

Parc.č.

Súpisová
Výmera Spol.
hodnota
v m2
podiel
majetku

Dôvod zapísania Dátum
do
súpisu zapísania do
majetku
súpisu
majetok
úpadcu
581,94 €
podľa § 67 ods.1, 25.4.18
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
1 503,79 €
podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
662,27 € podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
738,04 € podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
1 500,97 € podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
9,12 € podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
3,86 € podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18

189/4

1659

1/2

192/42 4287

1/2

405/50 1888

1/2

405/51 2104

1/2

437/20 4279

1/2

437/119 26

1/2

437/219 11

1/2
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registra
"C"
parcely
registra
"E"
parcely
registra
"E"

Konkurzy a reštrukturalizácie

Ostatné plochy 393
Zastavané
plochy
nádvoria
Zastavané
plochy
nádvoria

a 979

a 979

nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom
Kravany
nad
Dunajom

640/2

685

Deň vydania: 15.10.2019

1/2

387,73 €

437/128 647

1/32

283,27 €

437/228 495

1/32

216,72 €

podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR
majetok
úpadcu 25.4.18
podľa § 67 ods.1,
písm. a) ZKR

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk v I. kole verejného ponukového konania boli do kancelárie správcu
doručené 4 ponuky. Všetky ponuky boli riadne označené a spĺňali všetky podmienky pre vyhlásené I. kolo
verejného ponukového konania. Všetci predkladatelia ponúk splnili aj podmienku zloženia ponúknutej kúpnej ceny
v plnom rozsahu na účet správcu. Na účet správcu bola zložená aj ponúkaná kúpna cena od záujemcu, ktorého
ponuka nebola v stanovenom termíne doručená do kancelárie správcu. Ponúkaná kúpna cena bola najnižšia
a správca na ňu neprihliada, keďže písomná ponuka nebola doručená.
Otváranie obálok uskutočnil správca dňa 10.10.2019 a úspešným účastníkom ponukového konania sa stal
záujemca s ponukou vo výške 3.400,- Eur. Uvedeného úspešného účastníka ponukového konania správca vyzve
k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníctva k nehnuteľnému majetku úpadcu.
Neúspešným účastníkom verejného ponukového konania bude toto oznámené písomne v stanovenej lehote
a ponúkaná kúpna cena im bude uhradená na ich účet v plnej výške.
V Nitre, dňa 10.10.2019

Ing. Ladislav Bódi

K091635
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kováčová Miroslava
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čechy 118, 941 32 Čechy
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/17/2019 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/17/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Nitra, zo dňa 7.3..2019, sp. zn.: 28OdK/17/2019 zverejneným v Obchodnom vestníku
dňa 14.3.2019 (ďalej len „Uznesenie zo dňa 7.3.2019“) bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Miroslava
Kováčová, nar. 8.2.1979, bytom Čechy 118, 941 32 Čechy, štátny občan SR (ďalej len „Dlžník“). Týmto
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu Dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431 (ďalej
len „Správca“).
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že bol zistený nasledovný majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok Dlžníka:
Nehnuteľnosti
Pozemok
Parcela č.
58/5

Druh pozemku
zastav.plochy a nádvoria

Výmera
112

v m2

LV č. Katastrálne územie
655 Čechy

Spoluvlastnícky podiel
1/4

Súpisová hodnota
40,00 Eur

Správca aj naďalej, s vynaložením minimálnych nákladov, bude pokračovať v zisťovaní majetku Dlžníka.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V zmysle ustanovenia §166i ods. 1 ZKR Správca pri preskúmavaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo zoznamu
majetku, zoznamu veriteľov a z informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými osobami. Správca
vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenie ohľadom majetku a záväzkov, prípadne ďalšie šetrenie, ktoré sú
časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR Správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v tom
prípade, ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
Správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze
ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca
veriteľov nie je ustanovený.
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov Dlžníka, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie
majetku Dlžníka, ich predniesli Správcovi v lehote nie dlhšej ako 10 dní od zverejnenia tohto súpisu
a zložili zálohu na trovy šetrení.

Ing. Jana Fülöpová, správca

K091636
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alžbeta Gedayová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nitrianska 397/159, 951 13 Branč
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.05.1955
Obchodné meno správcu:
Prvý správcovský dom, k.s., PSD, k.s. Bratislava, kancelária Nitra, JUDr.
Kamil Beresecký
Sídlo správcu:
Farská 33, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/20/2019 S1131
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/20/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznam o neúspešnom speňažení: Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k. s.
konajúci štatutárnym orgánom komplementárom JUDr. Kamil Beresecký, AK Farská č.33, 949
Alžbeta Gedayová, nar.23.05.1955, bytom Nitrianska 397/159, 951 13 Branč, podnikajúca
menom: Alžbeta Gedayová Linda, s miestom podnikania Veľká Ves 397, 951 13 Branč,
s ukončenou činnosťou ku dňu 16.06.2006, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
31OdK/20/2019 zo dňa 28.03.2019, zverejnené v OV č. 67/2019 dňa 04.04.2019.

- v skratke PSD,
01 Nitra dlžníka:
pod obchodným
IČO: 34643371,
súde Nitra, č.k.:

V obchodnom vestníku číslo 189/2019 zo dňa 1.10.2019 sme zverejnili oznam o ponukovom konaní. Do
ponukového konania sa prihlásil záujemca, Slovak Estate, s.r.o., Bratislava. Ponukové konanie na odkúpenie
majetku súpisová zložka č. 5 zverejneného v OV č. 176/2019, bolo neúspešné, záujemca nesplnil požiadavku
bodu D/ - v ponuke nedoložil doklady potrebné k spísaniu kúpnej zmluvy na vykonanie vkladu do evidencie
nehnuteľností podľa požiadavky správy katastra.
Po treťom neúspešnom ponukovom konaní, súpisová zložka č. 5 zverejnená v OV č. 176/2019 s poukazom na §
167p ods.2 ZoKR, bude vylúčená. JUDr. Kamil Beresecký, komplementár PSD, k.s., SKP úpadcu

K091637
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Irena Kasášová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nábrežná 18, 942 01 Šurany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.04.1960
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 28OdK/51/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
28OdK/51/2019
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Podunajská konkurzná k.s. so sídlom 1. mája 6, 943 60 Nána, správca dlžníka: Irena Kasášová, nar.: 08.04.1960,
bytom Nábrežie 18, 942 01 Šurany, týmto v zmysle § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamujem svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku
určeného na uspokojenie nezabezpečených veriteľov. Podľa § 167l ods. 1 ZKR veriteľ (§166a a 166c) má právo
prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť rozvrh.
Podunajská konkurzná k.s., JUDr. Roland Dióši, správca - komplementár

K091638
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Szabóová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šarovce 273, 935 52 Šarovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.06.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Pállová
Sídlo správcu:
Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/178/2019 S1412
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/178/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

JUDr. Andrea Pállová, so sídlom kancelárie Podzámska 2959/18A, 949 01 Nitra, týmto ako správca dlžníka Jana
Szabóová, nar. 09.06.1969, bytom: Šarovce 273, 935 52 Šarovce (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s
ustanovením ust. §-u 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) v
súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní pomerov Dlžníka podľa
ust. §-u 166i ods. 1 ZoKR zistil, že Dlžník nedisponuje majetkom, ktorý je možné zapísať do súpisu majetku
konkurznej podstaty.

Správca dlžníka oznamuje, že:

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

Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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V Nitre, dňa 10.10.2019
JUDr. Andrea Pállová, správca

K091639
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vladimír Pavlovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Matušku 2178/25, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30 719 241
Obchodné meno správcu:
Podunajská konkurzná k.s.
Sídlo správcu:
1. Mája 6, 943 60 Nána
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/119/2019 S1645
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/119/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

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

K091640
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ingrid Hudečková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
K. Kuzmányho 1582/23, 955 01 Topoľčany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.10.1964
Obchodné meno správcu:
B.F.B. správcovská, v.o.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 50, 921 01 Piešťany, so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949
01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 27OdK/147/2019 S1220
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
27OdK/147/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 06. 08. 2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Ingrid
Hudečková, nar. 05. 10. 1964, bytom: K. Kuzmányho 1582/23, 955 01 Topoľčany. Súd ustanovil správcu: B.F.B.
správcovská, v.o.s., so sídlom kancelárie: Mostná 13, 949 01 Nitra, IČO: 36 832 006. Uznesenie súdu bolo
zverejnené dňa 13. 08. 2019 v Obchodnom vestníku 155/2019.
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: Ingrid Hudečková, nar. 05. 10. 1964, bytom: K. Kuzmányho 1582/23,
955 01 Topoľčany, sa končí, lebo zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje. Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu. Zanikajú
tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných
počas konkurzu tým nie je dotknutá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Nitra 10. 10. 2019
Andrej Fiala, spoločník, B.F.B. správcovská, v.o.s.

K091641
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 25/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/85/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/85/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka Darina Kollárová ., nar. 15.7.1966, Bytom Á.
Fesztyho 25/1 Hurbanovo , Štátny občan SR, podľa ust. §1671 ods. 3 zákona č. 7 / 2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa PROFI CREDIT Slovakia , s.r.o. , Pribinova 25, Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 35792752, s poradovým číslom veriteľa:2, bola prijatá s prihlásenou celkovou sumou: 2087,91
EUR, prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty, bola zapísaná do
zoznamu pohľadávok vedenom podľa §31 ods. 1 ZKR.
Ing. Jana Fülöpová, správca

K091642
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 25/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/85/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/85/2018
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznam o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok
Ing. Jana Fülöpová, správca zapísaný v zozname správcov vedenom MS SR pod číslom S1431, so sídlom:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra ako konkurzný správca dlžníka Darina Kollárová, nar. 15.7.1966, Bytom Á.
Fesztyho 25/1 Hurbanovo , Štátny občan SR, podľa ust. §1671 ods. 3 zákona č. 7 / 2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako ,,ZKR“)
oznamuje, že pohľadávka veriteľa: Secapital S.á.r.L, 9 rue du Laboratoire , L-1911, Luxemburg, Luxemburské
veľkovojvodstvo, IČO: B 108305, s poradovým číslom veriteľa: 1, bola prijatá s prihlásenou celkovou sumou:
2205,22EUR, prihlásená prihláškou doručenou správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a bola
zapísaná do zoznamu pohľadávok vedenom podľa §31 ods. 1 ZKR.
Ing. Jana Fülöpová, správca
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K091643
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kollárová Darina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Á. Fesztyho 25/1, 947 01 Hurbanovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Fülöpová
Sídlo správcu:
Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/85/2018 S1431
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/85/2018
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 Okresného súdu Okresného súdu Nitra, zo dňa 14.03.2018, sp. zn.: 31OdK/85/2018 zverejneným
v Obchodnom vestníku dňa 21.03.2018, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka – Darina Kollárová, nar.
15.07.1966, bytom Á. Fesztyho 25/1, 947 01 Hurbanovo, štátny občan SR (ďalej len „dlžník“). Týmto
uznesením bol súčasne ustanovený do funkcie správcu dlžníka správca: Ing. Jana Fülöpová, správca, so
sídlom: Štefánikova tr. 79, 949 01 Nitra, zapísaná v zozname správcov vedenom MSSR, pod číslom S 1431.
V zmysle ustanovenia § 167h ods. 1 ZoKR, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia
konkurzu. Konkurzu tiež podlieha výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ustanovenia § 167v ZoKR platí, že správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo
po tom, čo zistí, že konkurzná podstaty nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz
sa končí. Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Po preskúmaní pomerov Dlžníka, v súlade s ustanoveniami § 166i ZoKR kde správca vychádzal najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu majetku väčšej hodnoty, ktoré vlastnil dlžník v posledných troch rokoch, zoznamu
veriteľov a informácií poskytnutých Dlžníkom, veriteľmi, prípadne súčinnosti tretích osôb a aj vlastného šetrenia,
správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho majetku a konkurzná podstata tak nepokryje ani náklady
konkurzu.
Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZoKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka: Darina Kollárová, nar.
15.07.1966, bytom Á. Fesztyho 25/1, 947 01 Hurbanovo, končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka: Darina Kollárová, nar. 15.07.1966, bytom Á.
Fesztyho 25/1, 947 01 Hurbanovo, zrušuje.

V Nitre, dňa 8.10.2019
Ing. Jana Fülöpová, správca

K091644
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Aneta Bartanuszová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bratislavská 267/24, 946 03 Kolárovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.2.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Henrieta Slavkovská
Sídlo správcu:
Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/59/2019 S 1235
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Nitra
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/59/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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32OdK/59/2019
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Henrieta Slavkovská, správca so sídlom kancelárie: Ľ. Štúra 19, 934 01 Levice, značka správcu S 1235
(ďalej aj ako „Správca“), bola ustanovená za správcu dlžníka Uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn.
32OdK/59/2019-35 zo dňa 22.5.2019, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Aneta Bartanuszová,
nar. 27.02.1989, bytom Bratislavská 267/24, 946 03 Kolárovo (ďalej len "dlžník").
Konkurz na majetok dlžníka bol vyhlásený dňom 30.5.2019 zverejnením v OV 102/2019 dňa 29.5.2019 pod
značkou K045389.
V zmysle ust. § 167h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZKR) „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.“
V zmysle ust. § 167j ods. 1 ZKR „Správca do 60 dní od vyhlásenia konkurzu vyhotoví súpis. Ak sa dozvie o
novom majetku, súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v
Obchodnom vestníku.“
V zmysle ust. § 167v ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí,
že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Takéto
oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z veriteľov
uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.“
Správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166i ZKR zistil majetok dlžníka podliehajúci konkurzu,
ktorý správca speňažil v sume 13,30 eur, pričom správca zistil, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu. Správca v zmysle ustanovenia § 167v ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka Aneta Bartanuszová, nar.
27.02.1989, bytom Bratislavská 267/24, 946 03 Kolárovo zrušuje.
V Leviciach, dňa 11.10.2019
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca dlžníka

K091645
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:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

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 zákona č. 7/2005 Z.z. o
konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje 1. kolo verejného
ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovný súbor majetku spoluvlastníckych podielov k
nehnuteľnostiam vo vlastníctve Dlžníka, ktoré sú zapísané do súpisu majetku všeobecnej podstaty:

Nehnuteľný majetok:
A. Stavba: Kultúrne zariadenie; štát: Slovenská republika; obec: Povina; k. ú. Povina; evidovaná na Liste
vlastníctva č. 3899; súpisné číslo 12; ležiaca na parcele registra „C“ KN č. 96/3; spoluvlastnícky podiel dlžníka
(zlomok): 12/3899; súpisová hodnota majetku: 1 500,- EUR;
·

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba so súpisným číslom 12 evidovaný na Liste vlastníctva 4093;

B. Stavba: Predajňa; štát: Slovenská republika; obec: Povina; k. ú. Povina, evidovaná na Liste vlastníctva č.
3899; súpisné číslo 45; ležiaca na parcele registra „C“ KN č. 218/1; spoluvlastnícky podiel dlžníka (zlomok):
12/3899; súpisová hodnota majetku: 1 000,- Eur;
·

právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba so súpisným číslom 12 evidovaný na Liste vlastníctva 2.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna k.s., Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 15:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie ponuky na poštovú prepravu, resp. zaslanie ponuky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
- meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
- dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
- trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
- výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách za celý Súbor nehnuteľností - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej
kúpnej ceny a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
- adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
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- čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
- obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s.,
Horné Rakovce 1447, 039 01 Turčianske Teplice, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové
konanie Štefan Belan“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu záujemcovi, ktorých ponuka bola správcom
vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia
výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny
musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi
číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma
v prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka
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K091646
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mariaková Veronika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Staškov 690, 023 53 Staškov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.03.1985
Obchodné meno správcu:
Insolvency services, k.s.
Sídlo správcu:
Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/141/2017 S1856
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/141/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Uznesením Okresného súdu Žilina zo dňa 28.11.2017, sp. zn. 8OdK/141/2017, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 230/2017 zo dňa 04.12.2017, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Veronika Mariaková, nar.:
23.03.1985, bytom Staškov 690, 023 53 Staškov (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu bola ustanovená
Insolvency services, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Radlinského 1730, 026 01 Dolný Kubín, zapísaná 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,
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 Veronika Mariaková, nar. 23.03.1985,
Staškov 690, 02353 Staškov 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

K091647
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šuráb Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Struhy 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.09.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tatiana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/231/2019 S548
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/231/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Oznámenie správcu o zapísaní pohľadávky do zoznamu pohľadávok po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty
JUDr. Tatiana Šumichrastová, so sídlom Jesenského 29, 036 01 Martin, konkurzná správkyňa Dlžníka:
Miroslav Šuráb. nar. 16.09.1982, bytom Struhy 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou, do 30.03.2019
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Šuráb, s miestom podnikania Krásno nad Kysucou 1274,
023 02 Krásno nad Kysucou, IČO: 50 457 845 (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 1OdK/231/2019, že v súlade s ust. §
- u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z .z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala do zoznamu
pohľadávok Dlžníka nasledovnú pohľadávku, doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehote:
Pohľadávka veriteľa: Slovenska republika – Krajský súd v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO:
00 215 759, doručená dňa 30.09.2019 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 309,47 € - zapísaná dňa
30.09.2019 do zoznamu pohľadávok veriteľov.
V Martine, dňa 10.10.2019
JUDr. Tatiana Šumichrastová - správca

K091648
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Ostrák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jedľová 289/32, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.03.1963
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/53/2019 S 1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/53/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

JUDr. Peter Vachan, správca, so sídlom Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, IČO: 42350026 oznamuje, že
konkurz vedený voči dlžníkovi Miroslav Ostrák, nar. 21.03.1963, bytom Jedľová 289/32, 010 04 Žilina - Bánová,
do 03.05.2010 podnikajúci pod obchodným menom Miroslav Ostrák MONTIS, s miestom podnikania Jedľová 32,
010 01 Žilina, IČO: 17 818 737, sp. zn. 1OdK/53/2019, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.

K091649
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Strkáčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.04.1958
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
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Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/167/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/167/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Margita Strkáčová, nar. 09.04.1958, trvale bytom 010 01 Žilina
(ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 2OdK/167/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení 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 nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 159/2019 zo dňa
19.08.2019, a to:
1. Pozemky
LV č. kat. územie
obec parc. č. parc. reg. druh pozemku
výmera v m2 spoluvl. podiel súpisová hodnota (Eur)
1049 Hliník nad Váhom Bytča 561
C
záhrada
541
1/22
244,93
1049 Hliník nad Váhom Bytča 562
C
zastavaná plocha a nádvorie 307
1/22
138,99

2. Stavby
LV č. kat. úz.
1049 Hliník nad Váhom

obec súpisné č. na parcele č.
Bytča 254
562

druh stavby
10

popis stavby
Rodinný dom

spoluvl. podiel
1/22

súpisová hodnota (Eur)
404,55

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Nehnuteľnosti“)

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

B. Nehnuteľnosti sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

C. 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 –
2OdK/167/2019 - 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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záujemca „záloha 2OdK/167/2019“.

D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor
nehnuteľností, na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky.
Riadne doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju
meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v
posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.

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

F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorej nehnuteľnosti / niektorých nehnuteľností samostatne a nie súboru nehnuteľností ako celku), ako
aj neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

G. 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.

H. 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.

I.

Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

J.

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
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podstaty za cenu, ktorá bola dosiahnutá v ponukovom konaní, ak takúto cenu uhradí správcovi do desať
dní od skončenia ponukového konania.

K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 10.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K091650
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: I electro s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 47 151 935
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4K/24/2016 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
4K/24/2016
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie na ulici Horná 23, 974 01
Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 44 088 833, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným
súdom Banská Bystrica, oddiel: Sr, vložka číslo: 578/S, značka správcu: S1240, správca úpadcu I electro s.r.o.
so sídlom Medvedzie 129/4, 027 44 Tvrdošín, IČO: 47 151 935 podľa ust. § 28 ods. 3 v spojení s ust. § 206d
zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom
do 31.01.2017 (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že do Zoznamu pohľadávok vedeného podľa ust. § 31 ods. 1
ZKR bola zapísaná pohľadávka veriteľa ŠTÁT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zastúpený Finačným riaditeľstvom
SR, Banská Bystrica, zastúpené pplk.PhDr.Pavlom Lonekom, riaditeľom Colného úradu Žilina, so sídlom
Pri Cintoríne 36, Žilina, IČO: 42 499 500 doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
Poradové číslo pohľadávky veriteľa ŠTÁT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zastúpený Finačným riaditeľstvom
Celková výška prihlásenej
SR, Banská Bystrica, zastúpené pplk.PhDr.Pavlom Lonekom, riaditeľom Colného úradu Žilina v zozname
pohľadávky [v EUR]
pohľadávok
3373
100,00

K091651
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Vladimír Padúch
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 41 874 803
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/9/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/9/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, IČO: 46 404 503, značka správcu: S1568
ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ing. Vladimír Padúch, nar. 03.03.1969, trvale bytom mesto Martin,
036 01 Martin, do 28.01.2015 podnikajúci pod obchodným menom Ing Vladimír Padúch, s miestom
podnikania Konevova 3930/6, 036 01 Martin, IČO: 41 874 803, korešpondenčná adresa Hviezdoslavova 27,
036 01 Martin (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn. 3OdK/9/2019 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 hnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do všeobecnej
podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 67/2019 zo dňa 04.04.2019
továrenská
značka

druh
vozidla

CITROEN C4 L osobné

druh
kategória
karosérie
vozidla
AB hatchback
MT259EG VF7LCKFUC74272612
M1
5dv.
EČV

VIN

farba

rok
výroby

spoluvl.
podiel

súpisová
hodnota (Eur)

čierna
metalíza

2007

1/1

200

(ďalej ako „Predmet speňažovania“)

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

B. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením: „PONUKA 3OdK/9/2019 - 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 3OdK/9/2019“.

C. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, na iné ponuky sa nebude
prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne doručená ponuka je záväzná do
dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť, dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí
byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň lehoty určenej v písm. C) do 16:00
hod.

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

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

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

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

H. Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

I.

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

J.

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Žiline, dňa 10.10.2019
KP recovery, k.s., správca
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K091652
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Rom
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veterná 2010/13, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1965
Obchodné meno správcu:
Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/259/2019-S1673
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/259/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k. s. so sídlom Miletičova 5B, 821 08 Bratislava, IČO : 47 166 142,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka číslo 1280/B, so sídlom
správcovskej kancelárie M. R. Štefánika 25, 036 01 Martin , zapísaná v zozname správcov vedenom MS SR ,
značka správcu S1673, v mene ktorej koná JUDr. Alena Feťková , komplementár spoločnosti, správca dlžníka
Jozef Rom, nar. 24. 10. 1965, bytom Veterná 2010/13, 034 01 Ružomberok, v konkurznom konaní vedenom na
Okresnom súde Žilina , č. k. 9OdK/259/2019 týmto v súlade § 28 ods. 3 ákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej len „ zákon „ ) oznamuje, že
dňa 10. 10. 2019 boli do zoznamu pohľadávok zapísané pohľadávky veriteľa Slovenská republika - Krajský súd
v Bratislave, Záhradnícka 10, 813 66 Bratislava, IČO : 00 215 759 prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty a to
1. pohľadávku por. č. 1 v celkovej sume 52,73 € ,
2. pohľadávku por. č. 2 v celkovej sume 92,94 €,
3. pohľadávku por. č. 3 v celkovej sume 290,69 € a
4. pohľadávku por. č. 4 v celkovej sume 39,83 €.

Slovenská konkurzná a reštrukturalizačná, k.s . , správca dlžníka
JUDr. Alena Feťková, zástupca kancelárie a komplementár

K091653
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Obdržálek Miloš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kotešová 407, 013 61 Kotešová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/123/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/123/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Miloš Obdržálek, nar. 06.08.1980, bytom 013 61 Kotešová, týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
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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.
Mgr. Štefan Krnáč, správca

K091654
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kleinová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudno 48, 038 22 Rudno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/115/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/115/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Mgr. Štefan Krnáč, so sídlom kancelárie: Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Zuzana Kleinová, nar. 08.02.1983, trvale bytom Rudno 48, 038 22 Rudno, 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 nebol zistený žiadny majetok, ktorý by patril do konkurznej
podstaty a jeho speňaženie by prevyšovalo náklady konkurznej podstaty, t. j. konkurzná podstata neobsahuje
žiadne majetkové položky.

Mgr. Štefan Krnáč, správca

K091655
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kleinová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rudno 48, 038 22 Rudno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 08.02.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Štefan Krnáč
Sídlo správcu:
Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/115/2019 S1641
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/115/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Mgr. Štefan Krnáč so sídlom kancelárie Osloboditeľov 28, 028 01 Brezovica, správca konkurznej podstaty
dlžníka Zuzana Kleinová, nar. 08.02.1983, trvale bytom Rudno 48, 038 22 Rudno, týmto 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.
Mgr. Štefan Krnáč, správca
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K091656
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Koreň
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 535, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.07.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Štefan Straka
Sídlo správcu:
Na stanicu 16, 010 09 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 9OdK/248/2019 S1184
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/248/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

HNUTEĽnÁ VEC
1. Popis hnuteľnej veci

Pozemky evidované v lkatastri nehnuteľnosti Okresného úradu Ružomberok nasledovne:
ČLV Číslo
parcely
6533 1947/1
6533 1947/2
6533 1948
6533 1949/1
6533 1949/2
6533 1950/1
6533 1950/2
6533 1951/1
6533 1951/2
6533 1952/1
6533 1952/2
6533 1953/1
6533 1953/2
6533 1954
1272 325/4

Druh pozemku

1272 325/12

zastav. plocha a nádvorie C

145

1272 327/2

trvalý trávny porast

C

616

1272 728/1

ostatná plocha

E

8893

1272 729/1

trvalý trávny porast

E

3027

1272 737

trvalý trávny porast

E

1797

1272 739/201

trvalý trávny porast

E

25111

1272 1123

trvalý trávny porast

E

1916

1272 1144/2

trvalý trávny porast

E

7332

1272 1645/22

trvalý trávny porast

E

168557

1272 1805

trvalý trávny porast

E

2877

1272 1806

trvalý trávny porast

E

3812

1272 1807

trvalý trávny porast

E

1903

1272 1808

trvalý trávny porast

E

1079

trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
ostatná plocha

Parcela
registra
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C

Výmera
v m2
20
23
107
13
73
48
122
70
129
80
33
46
34
82
2439

Spoluvlastnícky podiel Katastrálne
územie
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Lužná
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada
427231/1203577542
1350/199531787
Liptovská Osada

Súpisová hodnota
EUr
0,01
0,03´
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,0
0,08
4,32
0,01
0,51
0,01
0,04
0,30
15,78
0,01
0,21
0,01
0,13
0,03
1,78
0,01
0,14
0,01
0,52
0,23
11,97
0,01
0,20
0,01
0,27
0,01
0,14
0,01
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427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

1272 1809

trvalý trávny porast

E

3010

1272 1810

trvalý trávny porast

E

1079

1272

trvalý trávny porast

E

1798

1811
1272 1812

trvalý trávny porast

E

1295

1272 1813

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1814

trvalý trávny porast

E

1162

1272 1815

trvalý trávny porast

E

1187

1272 1816

trvalý tráv. porast

E

3881

1272 1818

trvalý trávny porast

E

9069

1272 1821/501

trvalý trávny porast

E

5753

1272 1829/2

trvalý trávny porast

E

668

1272 1830/2/

trvalý trávny porast

E

1537

1272 1831/2

trvalý trávny porast

E

1671

1272 1856/2

trvalý trávny porast

E

12

1272 1877/2

trvalý trávny porast

E

76601

1272 1878/1

trvalý trávny porast

E

1811904

1272 1879

trvalý trávny porast

E

18279

1272 1880

trvalý trávny porast

E

1335

1272 1881

trvalý trávny porast

E

2769

1272 1882

trvalý trávny porast

E

5649

1272 1883

trvalý trávny porast

E

2653

1272 1884

trvalý trávny porast

E

3328

1272 1885

trvalý trávny porast

E

5628

1272 1914

trvalý trávny porast

E

2518

1272 1915

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1916

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1917

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1918

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1919

trvalý trávny porast

E

2063

1272 1920

trvalý trávny porast

E

1568

1272 1921

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1922

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1923

trvalý trávny porast

E

1439

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
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Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

0,08
0,01
0,21
0,01
0,08
0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,13

0,01
0,08
0,01
0,08
0,01
0,28
0,01
0,64
0,01
0,41
0,01
0,05
0,01
0,11
0,01
0,12
0,01
0,01
0,10
5,43
2,45
128,63
0,02
1,30
0,01
0,09
0,01
0,20
0,01
0,40
0,01
0,19
0,01
0,14
0,01
0,40
0,01
0,18
0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,15
0,01
0,11
0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,10
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1272 1924

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1925

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1926

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1927

trvalý trávny porast

E

1079

1272 1928

trvalý trávny porast

E

1798

1272 1929

trvalý trávny porast

E

3820

1272 1930

trvalý trávny porast

E

7193

1272 1931

trvalý trávny porast

E

5755

1272 1932

trvalý trávny porast

E

3055

1272 1933

trvalý trávny porast

E

5917

1272 1934/1

trvalý trávny porast

E

3820

1272 1935/1

trvalý trávny porast

E

5403

1272 1936/1

trvalý trávny porast

E

3531

1272 1937/1

trvalý trávny porast

E

5424

1272 1938/1

trvalý trávny porast

E

2891

1272 1939/1

trvalý trávny porast

E

3607

1272 1940/1

trvalý trávny porast

E

3673

1272 1941/1

trvalý trávny porast

E

5711

1272 1960/1

trvalý trávny porast

E

49040

1272 1961

trvalý trávny porast

E

11668

1272 1962

trvalý trávny porast

E

22367

1272 1963

trvalý trávny porast

E

52748

1272 1965

ostatná plocha

E

24578

1272 1967/1

trvalý trávny porast

E

969

1272 1967/2

trvalý trávny porast

E

103

1272 2024

trvalý trávny porast

E

17019

1272 2116/1

trvalý trávny porast

E

348

1272 2119/1

trvalý trávny porast

262

E

1272 2119/2

trvalý trávny porast

75

E

1272 2134/1

ostatná plocha

161

E

1272 2135/1

trvalý trávny porast

652

E

1272 2135/2

trvalý trávny porast

2

E

1272 2135/3

trvalý trávny porast

4689

E

1272 2136/1

trvalý trávny porast

2913

E
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1350/199531787
427231/1203577542
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427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787

Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,13
0,01
0,08
0,01
0,13
0,01
0,27
0,01
0,51
0,01
0,41
0,01
0,22
0,01
0,42
0,01
0,27
0,01
0,38
0,01
0.25
0,01
0,39
0,01
0,20
0,01
0,26
0,01
0,26
0,01
0,41
0,07
3,48
0,02
0,83
0,03
1,59
0,07
3,74
0,83
93,62
0,01
0,07
0,01
0,01
0,02
1,21
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,01
0,29
0,01
0,05
0,01
0,01
0,01
0,33
0,01
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1272 2136/2

trvalý trávny porast

143

E

1272 2137/1

trvalý trávny porast

4639

E

1272 2137/2

trvalý trávny porast

31

E

1272 2139

trvalý trávny porast

4690

E

1272 2140

trvalý trávny porast

24374

E

1272 2142/1

trvalý trávny porast

31300

E

1272 2145/1

lesný pozemok

63954

E

1272 2145/2

lesný pozemok

1074

E

1272 2146/1

lesný pozemok

1278653

E

1272 2294

ostatná plocha

8300

E

1272 2413

ostatná plocha

72971

E

1272 2566

trvalý trávny porast

530078

E

1272 2567/1

trvalý trávny porast

59872

E

1272 2568/1

trvalý trávny porast

10040

E

1272 2569/1

trvalý trávny porast

19830

E

1272 2570

trvalý trávny porast

4587

E

1272 2571

trvalý trávny porast

9873

E

1272 2572

trvalý trávny porast

13280

E

1272 2573

trvalý trávny porast

8272

E

1272 2574

trvalý trávny porast

22058

E

1272 2575

trvalý trávny porast

37991

E

1272 2576

trvalý trávny porast

4787

E

1272 2577

trvalý trávny porast

14275

E

1272 2578

trvalý trávny porast

46947

E

1272 2579

trvalý trávny porast

9675

E

1272 2580

trvalý trávny porast

81915

E

1272 2581

trvalý trávny porast

18609

E

1272 2592

trvalý trávny porast

5251

E

1272 2593

trvalý trávny porast

59628

E

1272 2594

trvalý trávny porast

42320

E

1272 2595

trvalý trávny porast

41678

E

1272 2596

trvalý trávny porast

34280

E

1272 2597

trvalý trávny porast

3123

E

1272 2598

trvalý trávny porast

101375

E
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1350/199531787
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1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Deň vydania: 15.10.2019

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

0,21
0,01
0,01
0,01
0,33
0,01
0,01
0,01
0,33
0,03
1,73
0,04
2,24
1,29
68,10
0,02
1,44
29,95
1.361,64
0,28
14,73
2,47
129,52
0,72
37,58
0,08
4,25
0,02
0,71
0,02
0,77
0,01
0,33
0,01
0,70
0,02
0,94
0,01
0,59
0,03
1,56
0,05
2,70
0,01
0,34
0,02
1,01
0,06
3,33
0,01
0,69
0,11
5,82
0,03
1,32
0,01
0,37
0,08
4,23
0,06
3,00
0,06
2,96
0,05
2,43
0,01
0,22
0,14
7,20
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1272 2599

trvalý trávny porast

23788

E

1272 2600

trvalý trávny porast

11689

E

1272 2601

trvalý trávny porast

10351

E

1272 2602

trvalý trávny porast

57511

E

1272 2603

trvalý trávny porast

9107

E

1272 2604

trvalý trávny porast

12660

E

1272 2605

trvalý trávny porast

13299

E

1272 2606

trvalý trávny porast

19587

E

1272 2607

trvalý trávny porast

21535

E

1272 2608

trvalý trávny porast

9279

E

1272 2609

trvalý trávny porast

9503

E

1272 2916/501

lesný pozemok

370

E

1272 2953/901

orná pôda

236

E

1425
1338
1553
1718

1187/1
1906/1
1440/1
1966

orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast

91
166
74
47346

E
E
E
E

1718 2588/1

trvalý trávny porast

60534

E

1718 2588/2

trvalý trávny porast

3539

E

1718 2589

trvalý trávny porast

50004

E

1718 2591

trvalý trávny porast

33997

E

1886 2360
1926 2586/1

trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

18631
7093

E
E

1926 2586/2

trvalý trávny porast

49

E

1926 2586/3

trvalý trávny porast

318

E

1926 2586/4

trvalý trávny porast

648

E

1927 2590

trvalý trávny porast

76986

E

2036 2432
2218 1086
2257 431/4

trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast

45497
590
162

E
E
C

2257 686/4

zastavaná
nádvorie

2257 833/1

2257 22

zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
zastavaná
plocha
nádvorie
ostatná plocha

2257 24/4

trvalý trávny potast

2257 1184/4
2257 1184/5
2257 1184/6

plocha

a 67

C

a 1717

C

a 140

C

a 109

C

a 96

C

22

E

19

E
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1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
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1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1/40
1/40
3/70
15172802/8548838327
1350/199531787
5172802/8548838327
1350/1995317871
5172802/8548838327
1350/1995317871
5172802/8548838327
1350/1995317871
5172802/8548838327
1350/1995317871
3/385
427231/1203577542
270/199531787
427231/1203577542
270/199531787
427231/1203577542
270/199531787
427231/1203577542
270/199531787
15172802/8548838327
1350/199531787
1/40
2/25
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
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Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

0,03
1,69
0,02
0,83
0,01
0,73
0,08
4,08
0,01
0,65
0,02
0,90
0,02
0,94
0,03
1,39
0,03
1,53
0,01
0,66
0,01
0,67
0,01
1,31
0,01
0,02
0,46
0,83
3,17
16,81
0,06
21,48
0,08
1,26
4,79
17,75
0,07
12,06
0,05
29,04
1,45
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,05
0,01
27,33
0,10
227,49
47,20
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
6,09
0,01
0,50
0,01
0,36
0,01
0,34
0,01
0,04
0,01
0,01
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2257 51/1

ostatná plocha

526

E

2257 51/2

ostatná plocha

235

E

2257 101

ostatná plocha

35

E

2257 148

záhrada

149

E

2257 224/1

vodná plocha

37471

E

2257 295

vodná plocha

469

E

2257 492

ostatná plocha

823

E

2257 608

ostatná plocha

3240

E

2257 739/1

trvalý trávny porast

294

E

2257 1059//1

trvalý trávny porast

4265

E

2257 1144/1

trvalý trávny porast

3002

E

2257 1645/21

trvalý trávny porast

2975

E

2257 1829/1

trvalý trávny porast

213

E

2257 1830/1

trvalý trávny porast

417

E

2257 1831/1

trvalý trávny porast

1736

E

2257 1856/1

trvalý trávny porast

277

E

2257 1577/1

trvalý trávny porast

12703

E

2257 2901

ostatná plocha

14175

E

2257 2907/1

ostatná plocha

6111

E

2257 2908/241

ostatná plocha

103

E

2257 2910/416

ostatná plocha

4013

E

2257 2912/274

ostatná plocha

3549

E

2263 29
2473 607
2490 1134/1

trvalý trávny porast
záhrada
orná pôda

5
50
605

2490
2632
2936
2941
2970

orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
lesný pozemok
lesný pozemok

3958 3203

Deň vydania: 15.10.2019

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

Liptovská Osada

E
E
E

1/40
3/5
2/25

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

0,03
150,00
9,68

1187
46
3056
117826
5877

E
E
C
C
C

2/25
1/20
38/3056
550/117826
1350/199531787
15172802/8548838327

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

19,00
0,46
7,60
1650,00
0,11
31,29

trvalý trávny porast

3980

C

427231/1203577542
1350/199531787

Liptovská Osada

0,28
0,01

3958 3244

trvalý trávny porast

2508

C

Liptovská Osada

3958 3271

trvalý trávny porast

1711

C

3958 3808/1

trvalý trávny porast

150087

C

3958 3808/2

ostatná plocha

64

C

3958 3808/3

ostatná plocha

56

C

427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542

0,18
0,01
0,12
0,01
10,66
0,20
0,01
0,01
0,01

1211/1
2936/374
2823
4014
4559

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada

0,02
0,94
0,01
0,41
0,01
0,06
0,01
0,53
0,05
2,63
0,01
0,03
0,03
1,46
0,11
5,75
0,01
0,02
0,01
0,30
0,01
0,21
0,01
0,21
0,01
0,01
0,01
0,03
0,01
0,12
0,01
0,02
0,02
0,90
0,48
25,16
0,21
10,84
0,01
0,18
0,14
7,12
0,12
6,30

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

241

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

3958 3809

lesný pozemok

34233

C

3958 4292

lesný pozemok

9141

C

3958 4293

trvalý trávny porast

15239

C

3958 4565

lesný pozemok

3313

C

3958 4568

trvalý trávny porast

23259

C

3958 4569

lesný pozemok

13734

C

3958 4570

trvalý trávny porast

1197

C

3958 4571

trvalý trávny porast

478

C

3958 4800

trvalý trávny porast

8071

C

3958 4920

trvalý trávny porast

16402

C

3958 4981

lesný pozemok

3649

C

3958 4982

trvalý trávny porast

1021

C

3958 5097

trvalý trávny porast

19019

C

3958 5098

lesný pozemok

17695

C

3983 4289

lesný pozemok

16984

C

3983 4290

trvalý trávny porast

873

C

3983 4303

lesný pozemok

8723

C

3983 4329

trvalý trávny porast

3891

C

2824
2824
2824
2824
2824
2824
2824
2824

5733
5759
5762
5943
6531
7772
7782
8613

orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

2056
947
1157
1955
1636
17920
3598
864

E
E
E
E
E
E
E
E

1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
1350/199531787
427231/1203577542
270/199531787
427231/1203577542
270/199531787
427231/1203577542
270/199531787
427231/1203577542
270/199531787
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240

2848
2853
2858
2858
2865
2867
2890
2896
2896
2946
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949

5896
5905
5911
5945
5929
5937
6019
6028
8763
6329
6336
6478
6629
6636
6639
6668
6703
6728
6731
6735

trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda

2924
1102
8139
789
822
1606
3790
13610
249
360
1254
863
753
478
2318
3554
2293
519
531
534

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1/630
1/90
1/90
1/90
1/630
1/90
1/90
1/90
1/90
1/1260
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630

Deň vydania: 15.10.2019

Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce

0,01
36,45
0,69
9,73
0,19
1,08
0,02
3,52
0,07
1,65
0,03
14,63
0,28
0,08
0,01
0,03
0,01
0,57
0,01
1,16
0,02
3,89
0,74
0,07
0,01
1,35
0,03
18,84
0,36
18,09
0,02
0,06
0,01
9,29
0,04
0,27
0,01
0,13
0,29
0,07
0,12
0,10
1,11
0,22
0,05

Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce

0,93
2,45
18.09
1,75
1,83
3,57
8,42
30,24
0,55
0,06
0,40
0,27
0,24
0,15
0,74
1,13
0,73
0,16
0,17
0,17

Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
Liptovská Osada
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2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
2949
3011
2953
3037
3037
3040
3042
3043
3094
3094
3094
3094
3094
3273
3289
3295
3683
3997
3997
3997
3997
3997
4058

6749
6845
6964
6977
6990
6995
7139
7433
7511
8718
8766
8770
8831
8843
8867
6505
6343
6616
6632
6619
6622
6626
6870
8693
8705
8856
8861
8661
8776
8834/2
7219
5986
6056
6346
7779
8482
7911/1

orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda

801
2042
683
1028
1232
1378
488
747
2017
2831
590
235
353
1048
755
1369
549
1455
1295
6211
985
2976
1886
4041
987
1071
696
3487
743
943
61
1588
844
2166
3015
656
509

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/630
1/90
1/630
1/75
1/75
1/75
1/90
1/75
1/90
1/90
1/90
1/90
1/90
1/3240
1/90
3/450
3/360
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240
1/3240
3/9720

Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce

0,25
0,65
0,22
0,33
0,39
0,44
0,15
0,24
0,64
0,90
0,19
0,07
0,11
0,33
0,24
3,04
0,17
3,88
3,45
16.56
2,19
7,94
4,19
8,98
2,19
2,38
1,55
0,22
1,65
1,26
0,10
0,10
0,05
0,13
0,19
0,04
0,03

4346
4363
4750
4751
4752
4866
5345
5354
5354
5373
5533
5566
5567
5568
5881
5941

6292/1
8841/2
7869/1
8841/1
8834/1
7873/1
5903
7514
7552
2417/13
6292/2
6485
6521
7080
2632
6904

orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast
orná pôda
orná pôda
trvalý trávny porast
orná pôda
trvalý trávny porast
trvalý trávny porast

194
245
471
38
222
136
1174
933
917
50
544
1510
1535
1296
418
665

E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
E
E
E
C
E

3/270
3/1890
3/9720
3/1890
3/450
3/9720
1/630
1/630
1/630
1/630
3/270
1/3240
1/3240
1/3240
7/439
1/90

Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce
Liptovské Revúce

0,43
0,08
0,03
0,01
0,30
0,01
0,37
0,30
0,29
0,01
1,21
0,09
0,09
0,08
1,33
1,48

2. Dátum zápisu súpisovej položky: 9.10.2019

INÁ MAJETKOvÁ HODNOTA
1.Popis inej majetkovej hodnoty
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Obchodný podiel dlžníka v obchodnej spoločnosti P.K. Bewol oil trade s.r.o., Liptovská Osada, IČO: 47760281
2. Súpisová hodnota: 19.973 EUr
3. Dátum zápisu súpisovej položky: 9.10.2019

Ing. Štefan Straka, správca

K091657
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bazger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 310, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2015 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia súpisu majetku – doplnenie do súpisu majetku
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Stanislav Bazger, nar. 23.07.1980, bytom
Čadečka 310, 022 01 Čadca v súlade s § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
aktualizuje súpis majetku oddelenej podstaty a jeho vykonané zmeny, tj. doplňuje súpis o nové zložky majetku :
Doplnenie súpisu majetku pre oddelenú podstatu:
Nehnuteľnosti:
·
·
·
·
·
·

súp. zložka majetku č. 4
parc. KNC č. 9468/1 trvalý trávny porast o výmere 56m2 vo všeobecnej hodnote 168,-Eur
parc.č.9471/1 – trvalý trávny porast o výmere 121m2;vo všeobecnej hodnote 363,- Eur
parc.č. 9472 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 201m2 ;vo všeobecnej hodnote 5.025,- Eur
parc.KNC č. 9473/2 – záhrada o výmere 132m2 vo všeobecnej hodnote 3300,- Eur
parc. KNC č. 9474 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84m2 – všeobecnej hodnote 2100,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 5907, 11037 evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca, štát:
Slovenská republika
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 1/1
Súpisová hodnota majetku : 10.956,- Eur
Zabezpečený veriteľ: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s., Gröslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31 351 026
Druh zabezpečovacieho práva: záložné právo
Zabezpečená suma : 63.000 Eur
Deň vzniku : 03.01.2013
Poradie zabezpečovacieho práva: prvé
Právny dôvod vzniku zabezpečovacieho práva: záložné právo vzniklo na základe Záložnej zmluvy č.
30002584/7930 zo dňa 11.12.2012, pričom právne účinky vkladu záložného práva k predmetnej nehnuteľnosti
(vznik záložného práva) nastali na základe právoplatného rozhodnutia Správy katastra Čadca o povolení vkladu
záložného práva č. V 3749/12 dňom vyznačenia rozhodnutia o povolení vkladu v záložnej zmluve zo dňa
03.01.2013.
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
V Martine, dňa 10.10.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K091658
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLUŽBY - LH s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Pálenica 53/79 / 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.10.2019

3K/1/2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU I. KOLA VEREJNÉHO PONUKOVÉHO KONANIA
JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu SLUŽBY - LH s. r. o., Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO: 36 379 000 v Obchodnom vestníku č. 171/2019 dňa 05.09.2019, zverejnil I. kolo verejného ponukového
konania na predaj majetku tvoriaceho oddelenú podstatu úpadcu por. č. 1 až por. č. 3 zverejnenom v Obchodnom
vestníku č. 106/2019 zo dňa 04.06.2019.
V lehote určenej na predkladanie ponúk v rámci I. kola verejného ponukového konania bola správcovi doručená
1 ponuka záujemcu o kúpu súboru nákladných motorových vozidiel:
1.

Záujemca BMTauto s.r.o., Kremnica – navrhnutá kúpna cena 4 710,00 EUR s DPH.

Oddelený veriteľ Slovenská republika – Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, zastúpený: Slovenská
konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 podaním zo dňa 30.09.2019 (doručené
správcovi dňa 08.10.2019) akceptoval ponuku záujemcu a udelil správcovi súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
S ohľadom na uvedenú skutočnosť správca uzatvorí kúpnu zmluvu so záujemcom BMTauto s.r.o., ktorej
predmetom bude prevod súboru nákladných motorových vozidiel za kúpnu cenu 4 710,00 EUR s DPH.
V Žiline dňa 10.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091659
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislav Bazger
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čadečka 310, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.07.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová
Sídlo správcu:
Jesenského 29, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2K 15/2015 S1162
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2K/15/2015
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Aktualizácia súpisu majetku – doplnenie súpisu majetku
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správkyňa konkurznej podstaty úpadcu: Stanislav Bazger, nar. 23.07.1980, bytom
Čadečka 310, 022 01 Čadca v súlade s § 76 ods. 3 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
aktualizuje súpis majetku všeobecnej podstaty a jeho vykonané zmeny, tj. doplňuje súpis o nové zložky majetku :
Doplnenie súpisu majetku pre všeobecnú podstatu:
Nehnuteľnosti:
·
·

súp. zložka majetku č. 5
parc. č. KNC č. 10861 trvalý trávny porast o výmere 777 m2 vo všeobecnej hodnote 777-Eur

nachádzajúce sa na LV č. 5907, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 1/1
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

246

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 777,- Eur
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

súp. zložka majetku č. 6
parc. č. KNE č. 3930 - trvalý trávny porast o výmere 974 m2 /na podiel dlžníka po poručiteľke pripadá
výmera 91,31m2 vo všeobecnej hodnote 274,- Eur
parc. č. KNE č. 8984- orná pôda o výmere 56m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
5,25m2/ vo všeobecnej hodnote 6,- Eur
parc.č. KNE č. 8987 – orná pôda o výmere 61m2 /na podiel poručiteľky pripadá výmera 5,72 m2/ vo
všeobecnej hodnote 6,- Eur
parcela KNE č. 9001 – orná pôda o výmere 873m2 /na podiel poručiteľky pripadá výmera 81,84m2/ vo
všeobecnej hodnote 82,- Eur,
parcela č. KNE č. 9029 – orná pôda o výmere 2350m2 /na podiel úpadcu pripadá po poručiteľke výmera
220,31m2 vo všeobecnej hodnote 221,- Eur,
parcela KNE č. 9032 – orná pôda o výmere 1404m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
131,63m2/ vo všeobecnej hodnote 132,- Eur,
parcela KNE č. 9480 – orná pôda o výmere 890m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
48m2/ vo všeobecnej hodnote 251,- Eur,
parcela KNE č. 9502 – orná pôda o výmere 512m2 /na podiel úpadcu pripadá výmera 48m2/ vo
všeobecnej hodnote 48,- Eur
parcela KNE č. 9595 – orná pôda o výmere 312m2 /na podiel úpadcu pripadá výmera 29,25m2/ vo
všeobecnej hodnote 88,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 3826, evidované Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/32
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 1.108,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 7
Na parc. č. KNE č. 9023 – orná pôda o výmere 4373 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 228,- Eur m2 vo všeobecnej hodnote 228,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 3828, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 5/96
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 228,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 8
Na parc. č. KNE č. 8990 – trvalý trávny porast o výmere 1678 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke
pripadá výmera 14,30 m2 vo všeobecnej hodnote 15,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 6799, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.10.2019

Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 15,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 9
Na parc. č. KNE č. 9050 – trvalý trávny porast o výmere 8868 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke
pripadá výmera 75,58 m2 vo všeobecnej hodnote 76,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 6800, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 76,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 10
parc. č. KNE č. 4008 – orná pôda o výmere 10140 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
86,42 m2 vo všeobecnej hodnote 260,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 6825, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 260,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 11
parc. č. KNE č. 4085 – orná pôda o výmere 8 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera 2,82
m2 vo všeobecnej hodnote 9,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 7906, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 6/17
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 9,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 12
parc. č. KNE č. 4089/3 – orná pôda o výmere 109 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
0,23 m2 vo všeobecnej hodnote 1,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 7910, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/1408

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň vydania: 15.10.2019

Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 1,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 13
parc. č. KNE č. 4089/2 – vodná plocha o výmere 6152 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 13,11 m2 vo všeobecnej hodnote 40,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 7911, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/1408
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 40,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 14
parc. č. KNE č. 4089/4 – orná pôda o výmere 76 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
0,32 m2 vo všeobecnej hodnote 0,50- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 7913, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/704
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 0,50,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 15
parc. č. KNE č. 4936/101 – orná pôda o výmere 3356 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 14,30 m2 vo všeobecnej hodnote 15- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8062, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/704
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 15,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 16
parc. č. KNE č. 4936/102 – orná pôda o výmere 238068 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 507,25 m2 vo všeobecnej hodnote 508- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8063, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/1408

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 508,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 17
parc. č. KNE č. 4936/103 – orná pôda o výmere 8425 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 35,90 m2 vo všeobecnej hodnote 36- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8064, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/704
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 36,- Eur
·
·
·

súp. zložka majetku č. 18
parc. č. KNE č. 7212/1 – orná pôda o výmere 11438 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
151,64 m2 vo všeobecnej hodnote 455- Eur
parc. č. KNE č. 7212/2 – orná pôda o výmere 1069 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
14,17 m2 vo všeobecnej hodnote 43- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8778, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 7/528
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 498- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 19
parc. č. KNE č. 7212/102 – orná pôda o výmere 792 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
10,50 m2 vo všeobecnej hodnote 32- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8779, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 7/528
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 32- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 20
parc. č. KNE č. 7235/1 – orná pôda o výmere 12701 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
183,19 m2 vo všeobecnej hodnote 184- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8812, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/208
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 184- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 21
parc. č. KNE č. 7375 – orná pôda o výmere 5942 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
217,39 m2 vo všeobecnej hodnote 218- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8890, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/82
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 218- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 22
parc. č. KNE č. 7377/3 – orná pôda o výmere 2567 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
96,26 m2 vo všeobecnej hodnote 289- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8892, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/80
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 289- Eur
·
·
·
·

súp. zložka majetku č. 23
parc. č. KNE č. 7377/102 – orná pôda o výmere 4581 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 171,79 m2 vo všeobecnej hodnote 172- Eur
parc. č. KNE č. 7377/103 – orná pôda o výmere 2738 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 102,68 m2 vo všeobecnej hodnote 103- Eur
parc. č. KNE č. 7377/104 – orná pôda o výmere 1880 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 70,50 m2 vo všeobecnej hodnote 71- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 8893, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/80
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 346- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 24
parc. č. KNC č. 6543/3 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 532 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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pripadá výmera 4,53 m2 vo všeobecnej hodnote 114- Eur
parc. č. KNC č. 15396/12 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 174 m2 /na podiel úpadcu po
poručiteľke pripadá výmera 1,48 m2 vo všeobecnej hodnote 37- Eur
parc. č. KNE č. 8945/1 – orná pôda o výmere 4273 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
36,42 m2 vo všeobecnej hodnote 110- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9272, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 261- Eur
·
·
·
·

súp. zložka majetku č. 25
parc. č. KNE č. 9845/2 – orná pôda o výmere 111 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
0,95 m2 vo všeobecnej hodnote 3- Eur
parc. č. KNE č. 8966/1 – orná pôda o výmere 69 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
0,59 m2 vo všeobecnej hodnote 1- Eur
parc. č. KNE č. 8966/2 – orná pôda o výmere 1756 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
14,97 m2 vo všeobecnej hodnote 45- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9273, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 49- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 26
parc. č. KNE č. 9473 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2715 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke
pripadá výmera 23,14 m2 vo všeobecnej hodnote 579- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9401, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 579- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 27
parc. č. KNE č. 9539/2 – orná pôda o výmere 23 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
2,16 m2 vo všeobecnej hodnote 7- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9415, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/32
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 7,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 28
parc. č. KNE č. 9552 – trvalý trávny porast o výmere 7 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 0,06 m2 vo všeobecnej hodnote 0,50,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9423, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 0,50,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 29
parc. č. KNE č. 9558/1 – orná pôda o výmere 3960 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
33,75 m2 vo všeobecnej hodnote 102,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9427, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 102,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 30
parc. č. KNE č. 9588 – trvalý trávny porast o výmere 1783 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 15,20 m2 vo všeobecnej hodnote 46,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9433, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 46,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 31
parc. č. KNE č. 9607 – orná pôda o výmere 7522 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
32,05 m2 vo všeobecnej hodnote 97,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 9443, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/704
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 97,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 32
parc. č. KNC č. 6630 – trvalý trávny porast o výmere 261 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 0,83 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 10638, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 9/2816
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 3,- Eur
·
·
·
·
·
·
·
·
·

súp. zložka majetku č. 33
parc. č. KNC č. 13734 – trvalý trávny porast o výmere 964 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 2,74 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur
parc. č. KNC č. 13737 – trvalý trávny porast o výmere 1131 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 3,21 m2 vo všeobecnej hodnote 4,- Eur
parc. č. KNC č. 13740 – trvalý trávny porast o výmere 1892 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 5,38 m2 vo všeobecnej hodnote 6,- Eur
parc. č. KNC č. 13741 – trvalý trávny porast o výmere 1013 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 2,88 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur
parc. č. KNC č. 13742 – trvalý trávny porast o výmere 605 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 1,72 m2 vo všeobecnej hodnote 2,- Eur
parc. č. KNC č. 13743 – trvalý trávny porast o výmere 659 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 1,87 m2 vo všeobecnej hodnote 2,- Eur
parc. č. KNC č. 13744 – trvalý trávny porast o výmere 878 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 2,49 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur
parc. č. KNC č. 13746 – trvalý trávny porast o výmere 224 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 0,64 m2 vo všeobecnej hodnote 1,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 10642, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 1/352
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 24,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 34
parc. č. KNC č. 13757 – trvalý trávny porast o výmere 12730 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 25,50 m2 vo všeobecnej hodnote 26,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 10643, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel
9073/4529888
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 26,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 35
parc. č. KNC č. 13733/1 – trvalý trávny porast o výmere 37984 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke
pripadá výmera 68,55 m2 vo všeobecnej hodnote 69,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 10644, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel
24639/27306752
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 69,- Eur
·
·
·
·
·
·

súp. zložka majetku č. 36
parc. č. KNC č. 13747 – trvalý trávny porast o výmere 478
výmera 1,17 m2 vo všeobecnej hodnote 2,- Eur
parc. č. KNC č. 13748 – trvalý trávny porast o výmere 841
výmera 2,05 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur
parc. č. KNC č. 13753 – trvalý trávny porast o výmere 489
výmera 1,19 m2 vo všeobecnej hodnote 2,- Eur
parc. č. KNC č. 13754 – trvalý trávny porast o výmere 397
výmera 0,97 m2 vo všeobecnej hodnote 1,- Eur
parc. č. KNC č. 13756 – trvalý trávny porast o výmere 976
výmera 2,38 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur

m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá

nachádzajúce sa na LV č. 10655, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 5/2048
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 69,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 37
parc. č. KNC č. 13745 – trvalý trávny porast o výmere 315 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 0,73 m2 vo všeobecnej hodnote 1,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 11776, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 13/5632
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 1,- Eur

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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súp. zložka majetku č. 38
parc. č. KNC č. 6631 – trvalý trávny porast o výmere 71 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 0,23 m2 vo všeobecnej hodnote 1,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 12281, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 13/5632
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 1,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 39
parc. č. KNE č. 4936/104 – orná pôda o výmere 3788 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá
výmera 16,14 m2 vo všeobecnej hodnote 17,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 12298, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/704
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 17,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 40
parc. č. KNE č. 4089/1 – orná pôda o výmere 1026 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
2,19 m2 vo všeobecnej hodnote 7,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 12803, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/1408
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 7,- Eur
·
·

súp. zložka majetku č. 41
parc. č. KNC č. 14670/51 – trvalý trávny porast o výmere 994 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke
pripadá výmera 621,25 m2 vo všeobecnej hodnote 622,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 12889, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 5/8
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 622,- Eur

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

256

Obchodný vestník 199/2019

·
·
·

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

súp. zložka majetku č. 42
parc. č. KNE č. 7235/2 –orná pôda o výmere 323 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
4,66 m2 vo všeobecnej hodnote 14,- Eur
parc. č. KNE č. 7235/3 –orná pôda o výmere 141 m2 /na podiel úpadcu po poručiteľke pripadá výmera
2,03 m2 vo všeobecnej hodnote 3,- Eur

nachádzajúce sa na LV č. 13056, evidovaný Správou katastra Čadca, Katastrálny úrad Čadca, Čadca,
Vlastník: Stanislav Bazger, r. Bazger, Čadečka 310, Čadca, PSČ 022 01, SR Spoluvlastnícky podiel 3/208
Deň zaradenia do súpisu : 07.10.2019
Dôvod zapísania do súpisu : Uznesenie OS v Čadci č. 9 D 27/2019-87, Dnot 147/2019 z 03.06.2019 –
4341/2019, právoplatné dňa 03.06.2019 a vykonateľné dňa 07.06.2019
Súpisová hodnota majetku : 17,- Eur
V Martine, dňa 10.10.2019
Mgr. Ing. Ivana Šumichrastová, správca

K091660
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLUŽBY - LH s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Pálenica 53/79 / 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 000
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu SLUŽBY - LH s. r. o., Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO:
36 379 000 v Obchodnom vestníku č. 171/2019 dňa 05.09.2019 zverejnil I. kolo verejného ponukového konania
na predaj majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu zverejneného v Obchodnom vestníku č. 107/2019 zo
dňa 05.06.2019.
V lehote určenej na predkladanie ponúk v rámci I. kola verejného ponukového konania nebola správcovi
doručená žiadna ponuka, ktorá by spĺňala podmienky ponukového konania.
S ohľadom na uvedené správca vyhodnocuje I. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
majetku tvoriaceho všeobecnú podstatu úpadcu ako neúspešné.
V Žiline dňa 10.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091661
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: SLUŽBY - LH s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ul. Pálenica 53/79 / 0, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 379 000
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Deň vydania: 15.10.2019

Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Mária Cabadajová
Sídlo správcu:
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3K/1/2019 S1302
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3K/1/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

JUDr. Mária Cabadajová, správca úpadcu SLUŽBY - LH s. r. o., Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok,
IČO: 36 379 000 týmto na základe záväzného pokynu zástupcu veriteľov Daňový úrad Žilina v zastúpení
Slovenská konsolidačná, a. s. zo dňa 16.08.2019 vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na speňaženie
majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 107/2019 dňa
05.06.2019 nasledovne:
Predmet predaja
Predmetom predaja je súbor hnuteľných vecí v nasledovnej špecifikácii:
Poradie súpisovej zložky majetku: 1
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 6 240,00 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: zoznam majetku predložený úpadcom, vlastné šetrenia správcu
Por. č.
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

Popis veci
prístroj na miešanie
elektrická vrtačka
set metel cup hilti
uhlová brúska
striekacia pištol
lisovacie kliešte
aku skrutkovač
priklep. skrutkovač aku
uhlová brúska
uhlová brúska
teplovzd.pištol
Frezka 6P10
vozík M25
delička
koník
zdroj UPS
PCIII
PC Wind
sústruh hrotový TUM
chvost.Metabo
pásová brúska
závitorez rems
hydraul.zdvihák
kompresor
rebrík
USB disk
Wifi router
generátor
set AG125A22 zost.
rebrík viacuč.
Fréza 6P83
lešenie
schodíky
multi brúska
kotuč píla
kliešte bočné

Hodnota v EUR
20,00
30,00
20,00
40,00
40,00
45,00
50,00
40,00
50,00
40,00
10,00
1 500,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
1 500,00
50,00
10,00
60,00
200,00
60,00
10,00
10,00
5,00
100,00
100,00
20,00
500,00
80,00
5,00
10,00
30,00
5,00

Množstvo
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Celková súpisová hodnota v EUR
20,00
30,00
20,00
40,00
40,00
45,00
50,00
40,00
50,00
40,00
10,00
1 500,00
500,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
1 500,00
50,00
10,00
60,00
200,00
60,00
10,00
10,00
5,00
100,00
100,00
20,00
500,00
80,00
5,00
10,00
30,00
5,00
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

uhl.brúska
kufor na nar.
sklučovadlo 315
sklučovadlo 250
práčka
zvaračka
vozik poj.
Wap
tlačiaren Brother
Light skrinka
píla pokos.
čistič potrubia
vzd.brúska
uhlomer digit.
reflektor svietidlo
uhl.brúska
stativ pre svetlo
stolná lupa so svet.
zvaračka
bruska
vrtačka
zvierky
Spolu:

Konkurzy a reštrukturalizácie
40,00
10,00
30,00
30,00
20,00
50,00
80,00
50,00
50,00
100,00
180,00
10,00
10,00
3,00
20,00
80,00
1,00
5,00
60,00
10,00
10,00
1,00

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

Deň vydania: 15.10.2019

40,00
10,00
30,00
30,00
20,00
50,00
80,00
50,00
50,00
100,00
180,00
10,00
10,00
3,00
20,00
80,00
1,00
5,00
60,00
10,00
10,00
1,00
6 240,00

Poradie súpisovej zložky majetku: 2
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 784,17 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: zoznam majetku predložený úpadcom, vlastné šetrenia správcu
Por. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Popis veci
Tyč kruhová 5h9
Tyč kruhová 70
Tyč 6-hran 10
Bronz
Bronz
Bronz
Rúra 20x2
Rúra 12x2
AL výrez
Tyč 6-hran 24
Jakel
Plech oc.3
Plech oc.
Plech oc.
Tyč kruhová 16
Tyč Oka 8h9
Tyč kruhová 25h9
Tyč kruhová 7
Tyč kruhová 30h9
Kyselina mravčia
Tyč 4-hran
Jakel 50x50x2
Jakel
Ťahokov Q/3 3x2,2
Tyč plo.8/7
Tyč plo.14/9
Hutný material
Tyč plo.8/7
Tyč kruhová 50
Tyč kruhová 40h9
Tyč kruhová
Mosadz

Hodnota v EUR
1,94
1,08
1,60
9,76
12,00
12,64
3,94
7,76
5,36
1,95
1,37
0,65
0,77
0,70
1,15
2,15
1,53
1,83
1,38
1,79
2,01
0,99
1,00
19,00
4,82
4,07
0,65
7,70
3,24
1,14
1,91
9,17

Množstvo
4,8 kg
0,8 kg
4,1 kg
10,6 kg
5,5 kg
5,4 kg
9,2 kg
1m
5,38 kg
11 kg
3m
43 kg
89,6 kg
80 kg
6,8 kg
9,06 kg
11,8 kg
2,2 kg
6,1 kg
0,03 kg
4,5 kg
17,60 kg
1,37 kg
5,55 kg
1,4 kg
3,2 kg
0,066 kg
1,5 kg
2,4 kg
0,58 kg
1,15 kg
1,73 kg

Celková súpisová hodnota v EUR
9,31
0,86
6,56
103,46
66,00
68,26
36,25
7,76
28,84
21,45
4,11
21,45
69,00
56,00
7,82
19,48
18,05
4,03
8,42
0,05
9,05
17,42
1,37
105,45
6,75
13,02
0,04
11,55
7,78
0,66
2,20
15,86
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39
40
41
42

L profil 60x6
L profil 30x3
Jakel
Profil L 60x6
Spolu:

Konkurzy a reštrukturalizácie
0,91
0,89
0,91
0,93

1,7 kg
2,1 kg
24,5 kg
10,9 kg

Deň vydania: 15.10.2019

1,55
1,87
22,30
10,14
784,17

Poradie súpisovej zložky majetku: 3
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 962,63 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: zoznam majetku predložený úpadcom, vlastné šetrenia správcu
Por. č.
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
39
40
41
42
43

Popis veci
Trubica
Primalex plus
Plech nerez
Termostat
Rúra Comisa Al/Pert 20x2
Rukavice
1PHM1051
Slovakryl
Príruba Ari.
Nerez
PC doska 3x550x2050
Farba S2013/4550
Odbočka HT 110/75-87
Klince
Tyč závitová M16
Krytka plastová M
Vsuvka 1/2"
Vsuvka 3/4" mos.
Rúra PVC 50
Valček nahr.
Valček nahr.
Rúra PVC 110
Rúra PVC 110
Pištol na pur.
Bateria TITANIA IRIS drez
AL profil
AL profil
AL profil
AL profil
Zinok biely
Zinok biely
Spona hadicová
Štetec
Meter 3m
Plátno brúsne
Sklo
Plyn CO2
Ložisko 6201
Zámok zadlab. 90/80
Zámok vis.
Silikon
Zástrč
Kabel CYKY 5x2, 5
Spolu:

Hodnota v EUR
1,50
21,18
2,96
6,24
2,02
2,01
3,75
5,17
4,47
3,76
28,00
33,53
2,28
1,42
1,96
0,06
0,44
0,99
1,27
0,33
0,42
2,99
2,66
10,15
24,57
2,84
2,84
1,20
1,20
4,80
7,48
0,42
0,35
4,08
0,45
56,03
1,40
3,90
5,85
1,97
3,58
4,48
1,16

Množstvo
4 ks
0,5 ks
0,45 kg
6 ks
2 ks
19 ks
1 ks
1 ks
1 ks
0,45 kg
0,75 ks
0,8 ks
4 ks
10,5 kg
2 ks
146 ks
8 ks
1 ks
3m
4 ks
5 ks
7m
6m
1 ks
1 ks
12 m
12 m
6m
6,35 m
1 ks
1 ks
13 ks
13 ks
11 ks
31 m2
6,63 kg
22 ks
25 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2m

Celková súpisová hodnota v EUR
6,00
10,59
1,33
37,44
4,04
38,19
3,75
5,17
4,47
1,69
21
26,82
9,12
14,91
3,92
8,76
3,52
0,99
3,81
1,32
2,1
20,93
15,96
10,15
24,57
34,08
34,08
7,2
7,62
4,8
7,48
5,46
4,55
44,88
13,95
371,48
30,8
97,5
5,85
1,97
3,58
4,48
2,32
962,63

Poradie súpisovej zložky majetku: 4
Opis súpisovej zložky majetku: súbor hnuteľných vecí - hmotný investičný majetok
Súpisová hodnota majetku: 512,50 EUR
Dôvod zápisu majetku do súpisu všeobecnej podstaty: zoznam majetku predložený úpadcom, vlastné šetrenia správcu
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Por. č.
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
39
40
41
42
43

Popis veci
Olej
Guma
Rúra
Matica M10
Matica M10
Skrutka M16
Píl.pas M42 20x0,9/8-12z
Píl.pas M42 20x0,9/8-12z
Páska hran.
Zámok vis.
Záslepka jakl.50x50
Záslepka jakl.60x60
Faba S2013
Tyč OKA 14
Kotuč rezací
Kotuč rezací
Kotúč brúsny
Kotúč brúsny P120D125
Rúra 20x2
Skrutka M5x40
Podložka
Skrutka 4,5x35
Olej
Silikon
Špička 0,8
Posuvka 150
Dril-Cut rez.olej
Olej
Olej
Tyč závitová M8
Tyč závitová M10
Tyč závitová M12
Tyč závitová M14
Tyč závitová 22x5
Blomba vodomera
Ložisko 6204
Ložisko 6205
Spona hadicová 25-40
Spona hadicová
Spona hadicová
Paska vulkanová
Matica M16
Matica M14
Spolu:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Hodnota v EUR
19,20
25,83
2,95
0,02
0,23
0,14
18,36
19,38
0,65
1,14
0,28
0,56
5,28
1,95
1,39
0,66
10,2
0,52
5,73
0,02
0,008
0,009
94,49
3,92
0,33
20,4
5,01
18,12
9,05
0,38
1,24
8,41
1,14
12,67
0,56
2,46
2,33
0,24
0,25
0,2
40,1
0,04
0,06

Množstvo
0,5 ks
0,6 m2
4 kg
35 ks
26 ks
12 ks
3 ks
2 ks
7m
2 ks
4 ks
2 ks
0,5 ks
2,87 kg
39 ks
33 ks
1 ks
88 ks
2 ks
62 ks
56
490
0,55 ks
0,5 ks
18 ks
2 ks
1 ks
0,3 ks
1 ks
10 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
6 ks
12 ks
2 ks
1 ks
79 ks
46 ks

Deň vydania: 15.10.2019

Celková súpisová hodnota v EUR
9,60
15,5
11,8
0,7
5,98
1,68
55,08
38,76
4,55
2,28
1,12
1,12
2,64
5,6
54,21
21,78
10,2
45,76
11,46
1,24
0,45
4,41
51,97
1,96
5,94
40,8
5,01
5,44
9,05
3,8
2,48
8,41
2,28
12,67
1,12
2,46
2,33
1,44
3
0,4
40,1
3,16
2,76
512,50

Celková súpisová hodnota súboru hnuteľných vecí: 8 499,30 EUR bez DPH
Podmienky II. kola verejného ponukového konania
I. Druhé kolo verejného ponukového konania na predaj majetku sa uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny
predstavujúcu aspoň 50 % súpisovej hodnoty majetku bez DPH. Zástupca veriteľov má právo odmietnuť všetky
ponuky vo verejnom ponukovom konaní v prípade, že ich vyhodnotí ako neprimerané.

II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky
1. Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu:
JUDr. Mária Cabadajová, Uhoľná 9, 010 01 Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom
„Ponukové kolo 3K/1/2019 – NEOTVÁRAŤ“. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.10.2019

kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom
vestníku.
2. Ponuka musí obsahovať:
· identifikačné údaje záujemcu;
· navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,
· podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,
· originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne
jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.
III. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca bezodkladne po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.
O výsledkoch ponukového konania bude správca bezodkladne informovať zástupcu veriteľov Daňový úrad Žilina v
zastúpení Slovenská konsolidačná, a.s. spolu so žiadosťou o vyhodnotenie primeranosti ponúk.
V prípade, že zástupca veriteľov udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý ponúkne za
predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne oznámi.
Následne bude s úspešným záujemcom bezodkladne uzatvorená kúpna zmluva. Predmet predaja bude
speňažovaný ako stojí a leží. Kúpnu cenu bude úspešný záujemca povinný uhradiť najneskôr pri podpise kúpnej
zmluvy.
Podrobnosti o predmete predaja a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese:
JUDr. Mária Cabadajová
Uhoľná 9, 010 01 Žilina
telefón: 0911 689 346

V Žiline 10.10.2019
JUDr. Mária Cabadajová, správca

K091662
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Albína Lengvarská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pobrežná 447/4, 031 04 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.12.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/36/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/36/2019
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová z. 6
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 631 k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, parc.č. 278/27 zastavané plochy a nádvoria o výmere 535 m2 na mene dlžníčky pod B7
v 1/14 úč.
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Súpisová hodnota 600,- eur

Súpisová z. 7
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 631 k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, parcely registra „C“ evidované
na katastrálnej mape, parc.č. 278/74 záhrada o výmere 260 m2 na mene dlžníčky pod B 7 v 1/14 úč.

Súpisová hodnota 300,- eur

Súpisová z. 8
Nehnuteľnosť zapísaná na LV č. 631 k.ú. Sabinov, obec Sabinov, okres Sabinov, Stavby rodinný dom s.č. 978
postavený na parc.č. 278/27 na mene dlžníčky pod B7 v 1/14 úč.

Súpisová hodnota 1500,-eur

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

K091663
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Smrekovský Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Skotňu 542 / 2, 013 01 Teplička nad Váhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.07.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/255/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/255/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Peter Smrekovský, nar. 29.07.1990, bytom Na Skotňu 542/2, 013 01 Teplička nad Váhom,
adresa na doručovanie Na Močiar 1125/24, 013 01 Teplička nad Váhom, podnikajúceho pod obchodným menom
Peter Smrekovský, s miestom podnikania Na Skotňu 542/2, 013 01 Teplička nad Váhom, IČO: 50 603 809 (ďalej
aj ako len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 2OdK/255/2018 po
zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o
konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu vedený na
Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 2OdK/255/2018 sa končí.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091664
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kubica Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Klubina 87, 023 04 Klubina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.11.1982
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Andrea Šperková
Sídlo správcu:
Andreja Hlinku 3118, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/251/2019 S1522
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/251/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Mgr. Andrea Šperková, správca konkurznej podstaty dlžníka: Ján Kubica, nar. 05.11.1982, trvale bytom
Klubina 87, 023 04 Klubina, toho času s pozastavenou činnosťou, inak podnikajúceho pod obchodným
menom Ján Kubica, s miestom podnikania Klubina 87, 023 04 Klubina, IČO: 44 981 481, týmto oznamuje, že
konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Mgr. Andrea Šperková
správca

K091665
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Paulík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Horné Rakovce 1379/21, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.08.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/293/2019 S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/293/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty

Správca konkurznej podstaty dlžníka Pavel Paulík, nar. 31.08.1980, bytom Horné Rakovce 1379/21, 039 01
Turčianske Teplice v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

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

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K091666
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kulka Tomáš
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
A. Stodolu 5264 / 37, 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.01.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/89/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/89/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Tomáš Kulka, nar. 03.01.1984, bytom A. Stodolu 5264/37, 036 01 Martin, (ďalej aj ako len
„Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 2OdK/89/2018 po zistení že
konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok Dlžníka vedený na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn. : 2OdK/89/2018 sa končí.

K091667
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Hvizdáková Andrea
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Puškinova 2182/1, 010 01 Žilina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.05.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 8OdK/108/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8OdK/108/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty úpadcu: Andrea Hvizdáková nar. 19.05.1975, bytom Puškinova 2182/1, 010 01 Žilina, prechodný pobyt
Pod sekvojou 31, 968 01 Nová Baňa (ďalej aj ako len „Úpadca“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom
súde Žilina pod sp. zn.: 8OdK/108/2018 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v
súlade s ust. § 167v ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že
konkurz na majetok úpadcu vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn.: 8OdK/108/2018 sa končí.
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K091668
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Branislav Vacha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Partizánska 406/15, 039 01 Turčianske Teplice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.08.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marta Bojo Vevurková
Sídlo správcu:
Mieru 312/13, 029 01 Námestovo
Spisová značka správcovského spisu: 2oDk/271/2019S1523
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/271/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty
Správca konkurznej podstaty dlžníka Branislav Vacha, nar. 20.08.1971, bytom Partizánska 406/15, 039 01
Turčianske Teplice , v zmysle ustanovenia § 167j ods. 1 a § 76 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR), zverejňujem súpis majetku, ktorý bol ku dňu tohto zverejnenia zistený,

·

Žiaden

Podľa ustanovenia § 167j ods. 1 ZK, ak sa správca dozvie o novom majetku, súpis bez
doplní. Každé doplnenie súpisu správca zverejní v OV.

zbytočného

odkladu

JUDr. Marta Bojo Vevurková
správca

K091669
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pišut Dušan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Martin ., 036 01 Martin
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 02.08.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Hlad
Sídlo správcu:
Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/50/2018 S1544
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/50/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Miroslav Hlad, so sídlom kancelárie Vajanského 588, 024 01 Kysucké Nové Mesto, správca konkurznej
podstaty dlžníka Dušana Pišuta, nar. 02.08.1961, bytom 036 01 Martin, adresa na doručovanie Závodská cesta
2959/8, 010 01 Žilina (ďalej aj ako len „Dlžník“) v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Žilina pod sp.
zn.: 2OdK/50/2018 po zistení že konkurzná podstata Dlžníka nepokryje náklady konkurzu v súlade s ust. § 167v
ods. 1 z. č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz na majetok
Dlžníka vedený na Okresnom súde Žilina pod sp. zn. : 2OdK/50/2018 sa končí.
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K091670
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167p ods. 1 a § 167q ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje
1. kolo ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to hnuteľnej veci – osobného
motorového vozidla vo vlastníctve dlžníka Miroslav Kuba, nar. 16.08.1975, bytom Oslobodenia 513/22, 01 04
Žilina – Bánová, podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kuba – LTM, s miestom podnikania
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina – Bánová, IČO: 43 238 998, toho času s pozastavenou podnikateľskou
činnosťou, vedeného v súpise všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku dňa 15.07.2019 č. OV
134/2019 pod položkou č. 45, ktorým je:
Motorové vozidlo
Značka: Volkswagen Passat
EČV: ZA799DP
Dátum prvej evidencie: 2004
VIN: WVWZZZ3BZ5E0661486
Farba: zelená metalíza
Palivo: motorová nafta
Stav opotrebovanosti: vozidlo je nepojazdné
Spoluvlastnícky podiel dlžníka: 1/1
1. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku s možnosťou správcu odmietnuť
neprimerane nízke ponuky.
2. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
3. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 2, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
4. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
5. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
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B. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·
·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby
o výške ponúkanej odplaty neboli akékoľvek pochybnosti.
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania.
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje.
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Mária Kostolná, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/169/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 2. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou. Správca môže podmieniť uzavretie kúpnej zmluvy s úspešným záujemcom zložením
zábezpeky v plnej výške kúpnej ceny.
V prípade potreby ďalších informácií – zaslanie fotografií a kópie technického preukazu - je možné kontaktovať
správcu na e-mailovej adrese: advocatis@advocatis.sk

K091671
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Michalovičová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Višňové 314, 013 23 Višňové
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1964
Obchodné meno správcu:
LEGES Recovery k.s.
Sídlo správcu:
17. novembra 3215/5D, 022 01 Čadca
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/152/2019 S1751

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Príslušný konkurzný súd:
Spisová značka súdneho spisu:
Druh podania:

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Okresný súd Žilina
1OdK/152/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

LEGES Recovery k.s., správca konkurznej podstaty úpadcu Viera Michalovičová, nar. 25.11.1964, bytom
Višňové 314, 013 23 Višňové v konkurze vedenom na Okresnom súde Žilina, sp. zn. 1OdK/152/2019, týmto
oznamuje v súlade s ustanovením § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, že do zoznamu pohľadávok boli po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok do konkurzu, zapísané nasledovné pohľadávky:
Veriteľ
VAS s.r.o., Mojšovská Lúčka, 011 76 Žilina,
IČO: 31 587 666

Prihlásená suma

Zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom

441 270,61 EUR

3/1

V Čadci, dňa 09.10.2019
LEGES Recovery k.s., správca

K091672
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Michalovič
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rosina 897, 013 22 Rosina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/236/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/236/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

JUDr. Marína Gallová, so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, IČO: 42214297, konkurzná správkyňa dlžníka:
Jaroslav Michalovič,, nar. 7.2.1966, bytom Rosina 897, 013 22 Rosina, podnikajúceho pod obchodným
menom Jaroslav Michalovič – ELEKTRIK, so sídlom Rosina 897, 013 22 Rosina, IČO: 10 945 105, toho
času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou (ďalej len „Dlžník“) týmto oznamuje všetkým účastníkom
konkurzného konania Dlžníka vedeného Okresným súdom Žilina pod sp. zn. 2OdK/236/2019, že v súlade s ust. §
- u 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení zapísala:
1. ku dňu 7.10.2019 do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:
Pohľadávky veriteľa: Pecko Róbert DIESEL TRANS, Lalinok 29, 013 31 Divinka, prihlásené dňa 7.10.2019
súhrnnou prihláškou na celkovú sumu 13 710,71,- € a prihláškou pohľadávky s por. č. 6 na celkovú sumu
15 000,00,- €.
Pohľadávka veriteľa: Tvrdý Peter, Rosina 580, Rosina, prihlásená dňa 7.10.2019 prihláškou s por. č. 1 na
celkovú sumu 37 000,00,- €.
Pohľadávky veriteľa: Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36 442 151,
prihlásené dňa 7.10.2019 súhrnnou prihláškou na celkovú sumu 690,03,- €.

2. ku dňu 9.10.2019 do zoznamu pohľadávok Dlžníka nasledovné pohľadávky, doručené po uplynutí
základnej prihlasovacej lehoty:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Pohľadávka veriteľa: Majtán Radoslav Ing., Rosinská 8542/32A, Žilina, prihlásená dňa 9.10.2019 prihláškou
s por. č. 1 na celkovú sumu 774 410,96,- €.
Pohľadávka veriteľa: Valašek Jozef – AUTOKAROSÁRSKA DIELŇA, Bláhová 21, 010 04 Žilina, prihlásená dňa
9.10.2019 prihláškou s por. č. 1 na celkovú sumu 5 999,03,- €.
Pohľadávky veriteľa: RBR Betón, a.s., Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 672 572, prihlásené dňa 9.10.2019
súhrnnou prihláškou na celkovú sumu 5 054,82,- €.

JUDr. Marína Gallová - správca

K091673
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvorka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 13 13, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/245/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/245/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

1/ Osobné Motorové vozidlo AUDI A4 r. v. 1997, VIN: WAUZZZ8DZVA233311, EVČ – RK752CH, súpisová
hodnota 1000,- Eur

2/ Osobné Motorové vozidlo Citroen Xsara r. v. 1997 – nepojazdné, VIN: VF7N6LFYF36360989, EČV –
RK691AU, súpisová hodnota 100,- Eur

Súpis majetku vyhotovený ku dňu 08.10.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K091674
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kvorka Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Liptovská Osada 13 13, 034 73 Liptovská Osada
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.09.1984
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/245/2019 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/245/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavol Kvorka, nar. 10.09.1984, trvale bytom Liptovská Osada 13, 034 73
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Liptovská Osada, v súlade s § 167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR)
vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na predaj hnuteľného majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu a
to:

1/ Osobné Motorové vozidlo AUDI A4 r. v. 1997, VIN: WAUZZZ8DZVA233311, EVČ – RK752CH, stav
opotrebovanosti primeraný veku – pojazdné, súpisová hodnota 1000,- Eur

2/ Osobné Motorové vozidlo Citroen Xsara r. v. 1997 – nepojazdné, VIN: VF7N6LFYF36360989, EČV –
RK691AU, súpisová hodnota 100,- Eur

Minimálna cena predstavuje súpisovú hodnotu majetku.
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010
01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA KONKURZ NEOTVÁRAŤ č. k.: 3OdK/245/2019“.
Ponuka musí obsahovať:
meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu v plnej výške ponúkanej ceny,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie
starší ako 3 mesiace, pri fyz. osobe nepodnikateľovi overenú kópiu občianskeho preukazu,
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu v plnom rozsahu ponúkanej ceny na bankový účet
správcu, č. účtu SK40 1100 0000 0029 2487 1630 vedený v Tatra banka, a. s., inak sa na ponuku neprihliada.
Pri úhrade zábezpeky záujemca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia ak je záujemcom fyzická
osoba - nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zábezpeka“. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zábezpeky včas. Záväznú ponuku,
ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a
neprihliadať na ňu. Správca za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti. V prípade ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
zasielanie ponúk v kancelárii správcu. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný v
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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ponukovom konaní, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.

Víťazný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote zmluvu, zábezpeka prepadá v prospech
konkurznej podstaty. Správca má právo odmietnuť cenu, ktorá bude nižšia ako stanovená minimálna cena.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0903 514 563 alebo email:
martin@chlapik.eu prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K091675
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jaroslav Burzík stavebné zámočníctvo
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Slovenské Pravno 125, 038 22 Slovenské Pravno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17 851 246
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 8K/11/2017 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
8K/11/2017
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:
Jaroslav Burzík, nar. 03.05.1964, trvale bytom 038 22 Slovenské Pravno 125 (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 rozvrh z oddelenej
podstaty a zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate Úpadcu za účelom vyhotovenia rozvrhu
oddelenej 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.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V Žiline, dňa 10.10.2019
Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

K091676
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to súboru nehnuteľností v podielovom
spoluvlastníctve Dlžníka Miroslav Kuba, nar. 16.08.1975, bytom Oslobodenia 513/22, 01 04 Žilina – Bánová,
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kuba – LTM, s miestom podnikania Oslobodenia 513/22, 010 04
Žilina – Bánová, IČO: 43 238 998, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 134/2019 dňa 15.07.2019, a to položky:
Položka Katastrálne
Číslo
č.
územie, okres LV
Horný
Hričov,
1.
179
okres Žilina
Horný
Hričov,
3.
559
okres Žilina
Horný
Hričov,
4.
583
okres Žilina
6.

Horný
Hričov,
1006
okres Žilina

7.

Horný
Hričov,
1295
okres Žilina

Nehnuteľnosť

Podiel

Parc. EKN č. 735 o výmere 3759 m2 lesný pozemok; parc EKN č. 736 o výmere 14597 m2
12/3584
lesný pozemok; parc EKN č. 759 o výmere 11978 m2 lesný pozemok
Parc. CKN č. 98 o výmere 49 m2 zastavaná plocha a nádvorie

40/14313

Stavba archív a sklad súp. č. 84, postavená na parc. č. 98

40/14313

Parc. EKN č. 647/1 o výmere 220909 m2 lesný pozemok; parc. EKN č. 647/3 o výmere 20 m2
lesný pozemok; parc. EKN č. 648/1 o výmere 18149 m2 trvalý trávny porast; parc. EKN č. 649/1
12/3584
o výmere 258687 m2 trvalý trávny porast; parc. EKN č. 758/2 o výmere 43312 m2 lesný
pozemok
Parc. CKN č. 865/60 o výmere 9372 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 880/8 o výmere 98 m2
12/3584
ostatná plocha; parc. CKN č. 881/45 o výmere 13 m2 orná pôda

1. Položky sú prevoditeľné ako súbor nehnuteľností, ponuky je možné uskutočniť len pre všetky položky
spoločne.
2. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku za súbor nehnuteľností s možnosťou
správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
4. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
6. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·
·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby
o výške ponúkanej odplaty za celý súbor nehnuteľností neboli akékoľvek pochybnosti;
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania,
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Vachan, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/169/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 3. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou.
V prípade potreby ďalších
advocatis@advocatis.sk.

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

K091677
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to súboru nehnuteľností v podielovom
spoluvlastníctve Dlžníka Miroslav Kuba, nar. 16.08.1975, bytom Oslobodenia 513/22, 01 04 Žilina – Bánová,
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kuba – LTM, s miestom podnikania Oslobodenia 513/22, 010 04
Žilina – Bánová, IČO: 43 238 998, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 134/2019 dňa 15.07.2019, a to položka:
Položka Katastrálne
č.
územie, okres

Číslo
Nehnuteľnosť
Podiel
LV
Parc. EKN č. 844/1 o výmere 46 m2 orná pôda; parc. EKN č. 844/2 o výmere 250 m2 orná pôda;
Horný
Hričov,
698
parc. EKN č. 846/1 o výmere 7 m2 orná pôda; parc. EKN č. 846/2 o výmere 66 m2 orná pôda; 1/5
okres Žilina
parc. EKN č. 846/3 o výmere 11 m2 orná pôda

5.

1. Položka je prevoditeľná ako súbor nehnuteľností, ponuky je možné uskutočniť len pre všetky parcely
spoločne.
2. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku za súbor nehnuteľností s možnosťou
správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
4. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
6. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·
·
·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby
o výške ponúkanej odplaty za celý súbor nehnuteľností neboli akékoľvek pochybnosti;
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konania,
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Vachan, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/169/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 3. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou.
V prípade potreby ďalších
advocatis@advocatis.sk.

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

adrese:

K091678
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komada Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 1006, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/226/2018 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/226/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
1. osobné motorové vozidlo zn. ŠKODA FABIA COMBI 6Y, VIN: TMBJB16Y033688666
EČV: BY978BD, r. výr. 2001, stav opotrebovanosti – primeraný (pojazdné)
súp. hodnota: 1.100 Eur

Vec vylúčená zo súpisu všeobecnej podstaty úpadcu s poukazom na § 167p ods. 2 ZKR, pretože prestáva
podliehať konkurzu z dôvodu, že sa túto nepodarilo speňažiť ani v treťom ponukovom kole.

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

K091679
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Komada Stanislav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Rovné 1006, 013 62 Veľké Rovné
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.03.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/226/2018 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/226/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Podľa § 167v ods. 1 ZKR správca vo veci vyhláseného konkurzu Okresným súdom Žilina sp. zn. 1OdK/226/2018
dlžníka Stanislav Komada, nar. 25.03.1986, bytom Madzín 1006, 013 62 Veľké Rovné, podnikajúceho pod
obchodným menom Stanislav Komada, s miestom podnikania Madzín 1006, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 41 018
966 oznamuje, že konkurz sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.

Žilina 10.10.2019
JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K091680
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Miroslav Kuba
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Oslobodenia 513/22, 010 04 Žilina - Bánová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.08.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Peter Vachan
Sídlo správcu:
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/169/2019 S1757
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/169/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o prvom kole ponukového konania
Správca v súlade s § 167n ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii vyhlasuje 1. kolo
ponukového konania na predaj majetku podliehajúcemu konkurzu, a to súboru nehnuteľností v podielovom
spoluvlastníctve Dlžníka Miroslav Kuba, nar. 16.08.1975, bytom Oslobodenia 513/22, 01 04 Žilina – Bánová,
podnikajúceho pod obchodným menom Miroslav Kuba – LTM, s miestom podnikania Oslobodenia 513/22, 010 04
Žilina – Bánová, IČO: 43 238 998, toho času s pozastavenou podnikateľskou činnosťou, vedeného v súpise
všeobecnej podstaty, zverejnenom v Obchodnom vestníku č. OV 134/2019 dňa 15.07.2019, a to položky:
Katastrálne
Položka
územie,
č.
okres
Višňové,
8.
okres Žilina
Višňové,
9.
okres Žilina
10.

Višňové,

Číslo
Nehnuteľnosť
LV

Podiel

2630 Parc. CKN č. 2669 o výmere 2918 m2 lesný pozemok

209/291930

Parc.
lesný
Parc.
2667 lesný
2666

CKN č. 2741/1 o výmere 4626 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2742/1 o výmere 494 m2
209/291930
pozemok
EKN č. 1487 o výmere 9226 m2 lesný pozemok; parc. EKN č. 1500 o výmere 24985 m2
pozemok; parc. EKN č. 2031 o výmere 23625 m2 lesný pozemok; parc. EKN č. 2032 209/291930

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina

Višňové,
okres Žilina

Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina

2725 parc. EKN č. 2070/4 o výmere 54 m2 trvalý trávny porast
2726

2761

20.

Višňové,
okres Žilina

2762

21.

Višňové,
okres Žilina

2763

22.

Višňové,
okres Žilina

2764

23.

Višňové,
okres Žilina

2765

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina

35.

Višňové,
okres Žilina

36.

Višňové,
okres Žilina
Višňové,

2766

209/291930

parc. CKN č. 1380/7 o výmere 60 m2 ostatná plocha; parc. CKN č. 1380/8 o výmere 33 m2 ostatná
209/291930
plocha; parc. CKN č. 1403/10 o výmere 16 m2 ostatná plocha

2727 parc. EKN č. 2331 o výmere 1198 m2 trvalý trávny porast

Višňové,
okres Žilina

Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
Višňové,
okres Žilina
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2667 lesný pozemok; parc. EKN č. 2031 o výmere 23625 m2 lesný pozemok; parc. EKN č. 2032 209/291930
o výmere 54045 m2 lesný pozemok
Parc. EKN č. 2057 o výmere 1802 m2 lesný pozemok; parc. EKN č. 2244 o výmere 1122 m2 lesný
2684
209/291930
pozemok; parc. EKN č. 2328 o výmere 1090 m2 lesný pozemok
Parc. EKN č. 2070/1 o výmere 26 m2 trvalý trávny porast; parc. EKN č. 2070/2 o výmere 16 m2
2689
209/291930
trvalý trávny porast
Parc. CKN č. 2748/114 o výmere 26087 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2764/150 o výmere
2690
209/291930
3467 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2764/151 o výmere 1525 m2 lesný pozemok
Parc. CKN č. 2743/1 o výmere 13236 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2743/62 o výmere 14939
m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/1 o výmere 1569 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/10
o výmere 2154 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/11 o výmere 204 m2 lesný pozemok; parc.
CKN č. 2744/12 o výmere 15 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/13 o výmere 39 m2 lesný
2723 pozemok; parc. CKN č. 2744/14 o výmere 1794 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/18 209/291930
o výmere 1144 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/25 o výmere 12 m2 lesný pozemok; parc.
CKN č. 2744/29 o výmere 18 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/30 o výmere 2 m2 lesný
pozemok; parc. CKN č. 2744/31 o výmere 930 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/32 o výmere
19 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/36 o výmere 253 m2 lesný pozemok
parc. CKN č. 2642/7 o výmere 723 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2643/6 o výmere 3403 m2
2724
209/291930
lesný pozemok; parc. EKN č. 1461 o výmere 9956 m2 trvalý trávny porast

19.

24.
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209/291930

parc. CKN č. 775/2 o výmere 165 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 788/2 o výmere 3
m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 788/3 o výmere 9 m2 zastavaná plocha a nádvorie;
parc. CKN č. 913/4 o výmere 319 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 914/1 o výmere
39 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 914/4 o výmere 297 m2 zastavaná plocha a 209/291930
nádvorie; parc. CKN č. 914/6 o výmere 98 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 914/7
o výmere 34 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 914/8 o výmere 60 m2 zastavaná
plocha a nádvorie; parc. CKN č. 914/9 o výmere 67 m2 zastavaná plocha a nádvorie
parc. CKN č. 325/4 o výmere 173 m2 ostatná plocha; stavba urbársky dom Višňové súp. č. 80,
209/291930
postavená na parc. č. 913/9
parc. CKN č. 1856/4 o výmere 112 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 2170/4
o výmere 638 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 2171/2 o výmere 216 m2 zastavaná 209/291930
plocha a nádvorie
parc. CKN č. 1856/3 o výmere 61 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 2170/3 o výmere
209/291930
55 m2 zastavaná plocha a nádvorie
Parc. EKN č. 2033 o výmere 50415 m2 lesný pozemok; parc. EKN č. 2059 o výmere 6218 m2
lesný pozemok; parc. EKN č. 2240 o výmere 48437 m2 lesný pozemok; Parc. EKN č. 2324 209/291930
o výmere 8726 m2 lesný pozemok
parc. EKN č. 2029/1 o výmere 212 m2 trvalý trávny porast; parc. EKN č. 2029/3 o výmere 17 m2
209/291930
trvalý trávny porast; parc. EKN č. 2029/4 o výmere 20 m2 trvalý trávny porast

2767 parc. EKN č. 2029/2 o výmere 26 m2 trvalý trávny porast

209/291930

parc. EKN č. 2234 o výmere 24661 m2 lesný pozemok; Parc. EKN č. 2060/1 o výmere 98021 m2
209/291930
lesný pozemok
parc. EKN č. 2241 o výmere 3706 m2 lesný pozemok; Parc. EKN č. 2323 o výmere 2171 m2 lesný
2792
209/291930
pozemok
2768

2793 Parc. EKN č. 1667/1 o výmere 1963 m2 orná pôda

209/291930

2794 parc. CKN č. 1393/1 o výmere 2224 m2 lesný pozemok

209/291930

Parc. EKN č. 2239 o výmere 1897 m2 lesný pozemok; Parc. EKN č. 2247 o výmere 2516 m2 lesný
209/291930
pozemok
Parc. CKN č. 2635/3 o výmere 722 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2642/4 o výmere 438 m2
2934 lesný pozemok; parc. CKN č. 2642/5 o výmere 130 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2643/4 209/291930
o výmere 13578 m2 lesný pozemok
2795

2936 Parc. EKN č. 2327 o výmere 8297 m2 lesný pozemok

209/291930

3034 Parc. EKN č. 1602 o výmere 19457 m2 lesný pozemok

209/291930

3035 Parc. CKN č. 2315/24 o výmere 1145 m2 lesný pozemok

209/291930

parc .CKN č. 915/1 o výmere 70 m2 záhrada; parc .CKN č. 915/3 o výmere 31 m2 záhrada; parc
3096 .CKN č. 915/4 o výmere 4 m2 záhrada; parc .CKN č. 915/7 o výmere 214 m2 záhrada; parc .CKN 209/291930
č. 1396/2 o výmere 73 m2 trvalý trávny porast; parc .CKN č. 1694/7 o výmere 37 m2 záhrada
parc. CKN č. 1392 o výmere 132 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 1686/2 o výmere
3097
209/291930
156 m2 zastavaná plocha a nádvorie
parc. CKN č. 787 o výmere 98 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 913/1 o výmere 861
m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 913/8 o výmere 33 m2 zastavaná plocha a
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m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 913/8 o výmere 33 m2 zastavaná plocha a
209/291930
nádvorie; parc. CKN č. 913/9 o výmere 57 m2 zastavaná plocha a nádvorie; parc. CKN č. 914/2
o výmere 6 m2 zastavaná plocha a nádvorie

3285 parc. CKN č. 325/3 o výmere 43 m2 ostatná plocha

209/291930

3402 Parc. CKN č. 336/2 o výmere 33 m2 orná pôda

209/291930

parc .CKN č. 915/5 o výmere 783 m2 záhrada; parc .CKN č. 1398/3 o výmere 42 m2 záhrada; parc
3403 .CKN č. 1694/4 o výmere 74 m2 záhrada; parc .CKN č. 1694/5 o výmere 337 m2 záhrada; parc 209/291930
.CKN č. 1694/8 o výmere 86 m2 záhrada
3404 parc. CKN č. 325/2 o výmere 551 m2 ostatná plocha

209/291930

3655 Parc. CKN č. 2745/156 o výmere 17 m2 lesný pozemok

209/291930

Parc. CKN č. 2743/59 o výmere 286 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2743/60 o výmere 32 m2
lesný pozemok; parc. CKN č. 2743/61 o výmere 68 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2743/65
o výmere 294 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2743/66 o výmere 51 m2 lesný pozemok; parc.
CKN č. 2743/67 o výmere 123 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2743/68 o výmere 8 m2 lesný
pozemok; parc. CKN č. 2744/9 o výmere 65 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/19 o výmere
104 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/20 o výmere 161 m2 lesný pozemok; parc. CKN č.
2744/21 o výmere 4 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/22 o výmere 122 m2 lesný pozemok;
3656
209/291930
parc. CKN č. 2744/23 o výmere 24 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/24 o výmere 87 m2
lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/26 o výmere 25 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/27
o výmere 37 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/28 o výmere 4 m2 lesný pozemok; parc. CKN
č. 2744/33 o výmere 100 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/34 o výmere 40 m2 lesný
pozemok; parc. CKN č. 2744/35 o výmere 252 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/37 o výmere
666 m2 lesný pozemok; parc. CKN č. 2744/38 o výmere 94 m2 lesný pozemok; parc. CKN č.
2744/39 o výmere 96 m2 lesný pozemok
Parc. CKN č. 2742/5 o výmere 107 m2 lesný pozemok; Parc. CKN č. 2742/6 o výmere 18 m2 lesný
3658
209/291930
pozemok; Parc. CKN č. 2742/10 o výmere 30 m2 lesný pozemok

1. Položky sú prevoditeľné ako súbor nehnuteľností, ponuky je možné uskutočniť len pre všetky položky
spoločne.
2. Predmet ponukového konania bude predaný za najvyššiu ponuku za súbor nehnuteľností s možnosťou
správcu odmietnuť neprimerane nízke ponuky.
3. Lehota na predkladanie ponúk je 10 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia o ponukovom konaní v
Obchodnom vestníku.
4. Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční do 3 dní od uplynutia lehoty podľa bodu 3, t. j.
lehoty na predkladanie ponúk.
5. Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 3 dní od termínu otvárania obálok s predloženými ponukami.
6. Podaním ponuky od záujemcu k Predmetu ponukového konania záujemca prejavuje súhlas
s podmienkami ponukového konania a zároveň so zmluvnou pokutou vo výške 10% z kúpnej ceny v
prípade porušenia podmienok ponukového konania podľa bodu "G.".
Podmienky ponukového konania
A. Do ponukového konania sa môže zapojiť každá slovenská alebo zahraničná fyzická osoba, právnická osoba
alebo iná osoba, ktorá má podľa rozhodného práva upravujúceho jej právnu subjektivitu spôsobilosť na práva a
povinnosti, deliktuálnu spôsobilosť v rozsahu zodpovednosti za porušenie súkromnoprávnych (vrátane zmluvných)
povinností a zároveň neobmedzenú spôsobilosť na právne úkony.
B. Záväzná ponuka záujemcu pre ponukové konanie musí:
·
·

·

byť vyhotovená v slovenskom alebo českom jazyku, v ostatných prípadoch sa vyžaduje úradný preklad do
slovenského jazyka.
obsahovať presné označenie záujemcu o kúpu Predmetu ponukového konania – pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi ponuka musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo, kontakt a vlastnoručný
podpis fyzickej osoby; pri právnickej osobe obchodné meno, sídlo, IČO, podpis štatutárneho zástupcu
spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného registra alebo iného registra a výpis z obchodného registra
alebo iného registra nie starší ako 90 dní a kontakt; pri fyzickej osobe podnikateľovi meno, priezvisko,
bydlisko, rodné číslo, vlastnoručný podpis fyzickej osoby podnikateľa, výpis zo živnostenského registra nie
starší ako 90 dní a kontakt.
obsahovať adresu na doručovanie písomností v priebehu ponukového konania nachádzajúcu sa na území
Slovenskej republiky ako aj e-mailovú adresu za účelom elektronickej komunikácie.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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obsahovať presnú výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách jej číselným a slovným vyjadrením, tak aby
o výške ponúkanej odplaty za celý súbor nehnuteľností neboli akékoľvek pochybnosti;
obsahovať nepochybný, určitý, zrozumiteľný prejav vôle záujemcu nadobudnúť Predmet ponukového
konania,
obsahovať presné označenie Predmetu ponukového konania, na ktorý sa ponuka vzťahuje;
obsahovať súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom vyhodnotenia ponukového konania
byť doručená včas osobne alebo poštou na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Vachan, správca,
Pavla Mudroňa 1191/5, 010 01 Žilina, v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „sp. zn.:
2OdK/169/2019 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“ v lehote podľa bodu 3. oznámenia o ponukovom
konaní. Na ponuky doručené správcovi po lehote sa nebude prihliadať, ani keď boli odoslané pred
uplynutím tejto lehoty.

C. Záväznú ponuku doručenú správcovi osobne alebo poštou nemožno meniť, dopĺňať, ani vziať späť a záujemca
je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania.
D. Víťazom ponukového konania sa stane účastník spĺňajúci podmienky ponukového konania, ktorý súčasne
ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. V prípade, ak dôjde k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch
alebo viacerých záujemcov, prednosť bude mať tá ponuka, ktorá bola správcovi doručená ako prvá.
E. Správca je oprávnený odmietnuť z dôvodu neprimeranosti všetky predložené ponuky.
F. V prípade splnenia všetkých uvedených podmienok (vrátane skutočnosti, že správca ponuky neodmietol z
dôvodu neprimeranosti), správca bezodkladne po vyhodnotení došlých ponúk oznámi víťaznému záujemcovi, že
jeho ponuka bola najvýhodnejšia a úspešná. Oznámenie víťaznému záujemcovi je súčasne výzvou správcu
adresovanou tomuto záujemcovi na uzavretie kúpnej zmluvy.
G. V prípade, že záujemca bude vyhodnotený ako úspešný a napriek tomu odmietne uzavrieť kúpnu zmluvu,
alebo kúpnu cenu nehradí riadne a včas podľa pokynu správcu, je takýto záujemca povinný v prospech konkurzu
uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúknutej kúpnej ceny.
H. Správca pri speňažení Predmetu ponukového konania prevedie na nadobúdateľa Predmet ponukového
konania kúpnou zmluvou.
V prípade potreby ďalších
advocatis@advocatis.sk.

informácií

je

možné

kontaktovať

správcu

na

e-mailovej

adrese:

K091681
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimen Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vajánkom 898 / 2, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/106/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/106/2017
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

14./ pozemok parc. reg. „C“ č. 3244/5 o výmere 166 m2, zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Varín, obec Varín,
okres Žilina, štát SR, zapísaný na LV č. 2476, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 581/300000
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017 – VYRADENÉ (nízka cena, náklady na vymoženie prevyšujú prípadný
výťažok)
súpisová hodnota: 19,20 € (0,32 m2)
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21./ peňažná pohľadávka- nezaplatená FA za služby, dlžník: Cestné stavby Žilina
zapísaná do súpisu dňa: 18.12.2017 – VYRADENÉ nevymožiteľné
súpisová hodnota: 14.626,25 € (premlčané)

22./ peňažná pohľadávka- nezaplatené služby (zádržné), dlžník: Eurovia SK
zapísaná do súpisu dňa: 18.12.2017 – VYRADENÉ nevymožiteľné
súpisová hodnota: 66.506,87 € (- 88.139,50 Eur bod 6.7, 12 zmluvy o dielo)

23./ peňažná pohľadávka- nezaplatené služby (zádržné), dlžník: Doprastav
zapísaná do súpisu dňa: 18.12.2017 – VYRADENÉ nevymožiteľné
súpisová hodnota: 1.027,69 € (bod 8.5 zmluvy zľava z ceny diela)

K091682
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Šmollová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za ulicou 196/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.2.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marína Gallová
Sídlo správcu:
Jilemnického 30, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/280/2019 S1486
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/280/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis všeobecnej podstaty v zmysle ustanovenia § - u 167j zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii dlžníka Mária Šmollová, nar. 15.2.1971, trvale bytom Za ulicou 196/2, 031 01 Liptovský
Mikuláš, korešpondenčná adresa: Borbisova 385/5, 031 01 Liptovský Mikuláš (ďalej len „Dlžník“):
Správkyňa konkurznej podstaty ku dňu zverejnenia súpisu majetku nezistila taký majetok, ktorý by podliehal
konkurznej podstate Dlžníka.

V Martine, dňa 10.10.2019

JUDr. Marína Gallová, konkurzná a reštrukturalizačná správkyňa

K091683
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zimen Miroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Pod Vajánkom 898 / 2, 013 03 Varín
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.04.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Martin Chlapík
Sídlo správcu:
Sládkovičova 167/13, 010 01 Žilina
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 7OdK/106/2017 S1625
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7OdK/106/2017
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

V konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Žilina sp. zn. 7OdK/106/2017 správca konkurznej podstaty
dlžníka: Miroslav Zimen, nar. 25.04.1964, bytom Pod Vajánkom 898/2, 013 03 Varín, podnikajúci pod obchodným
menom Miroslav Zimen, s miestom podnikania Palackého 85/5, 911 01 Trenčín, IČO: 33354456, v súlade s §
167p zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) vyhlasuje 1. kolo ponukového
konania na predaj majetku úpadcu tvoriaceho všeobecnú podstatu a to:

2./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2831 o výmere 9297 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 3688, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 2.035 €

3./ pozemok parc. reg. „E“ č. 1688/1 o výmere 668 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 585 €

4./ pozemok parc. reg. „E“ č. 1688/2 o výmere 1538 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 1.345 €

5./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2287/1 o výmere 2242 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 1.962 €

6./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2287/2 o výmere 131 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 115 €
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7./ pozemok parc. reg. „E“ č. 2765 o výmere 2360 m2, orná pôda, k. ú. Varín, obec Varín, okres Žilina, štát SR,
zapísaný na LV č. 2863, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 1900 €

16/ motorové vozidlo- Avia A31.1 L, VIN: TNAA31LV1MA007561, EČV: ZA375BE - nepojazdné
zapísaný do súpisu dňa: 18.12.2017
súpisová hodnota: 300 €

Minimálna cena predstavuje súpisovú hodnotu majetku.
Záujemcovia svoje písomné ponuky doručia v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa uverejnenia ponukového
konania v Obchodnom vestníku na adresu kancelárie správcu: JUDr. Ing. Martin Chlapík, Sládkovičova 13, 010
01 Žilina, v zalepených obálkach s označením: „PONUKA KONKURZ NEOTVÁRAŤ č. k.: 7OdK/106/2017“.
Ponuka musí obsahovať:
meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., resp. obchodné meno, sídlo, IČO záujemcu,
špecifikáciu majetku o kúpu ktorého má záujem,
výšku ponúkanej kúpnej ceny,
doklad o zaplatení zábezpeky na kúpnu cenu v plnej výške ponúkanej ceny,
originál alebo overená kópia výpisu z obchodného registra resp. živnostenského registra, nie
starší ako 3 mesiace, pri fyz. osobe nepodnikateľovi overenú kópiu občianskeho preukazu,
čestné vyhlásenie o tom, že nemá žiadne záväzky voči dlžníkovi.

Záujemca je povinný uhradiť zábezpeku na kúpnu cenu v plnom rozsahu ponúkanej ceny na bankový účet
správcu, č. účtu SK92 1100 0000 0029 3129 3840 vedený v Tatra banka, a. s., inak sa na ponuku neprihliada.
Pri úhrade zábezpeky záujemca uvedie ako variabilný symbol dátum narodenia ak je záujemcom fyzická
osoba - nepodnikateľ alebo IČO ak je záujemcom fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba. Ako správu
(poznámku, informáciu) pre príjemcu treba uviesť „zábezpeka“. Zábezpeka sa považuje za riadne a včas
uhradenú pripísaním na účet správcu konkurznej podstaty najneskôr v posledný deň lehoty na podávanie ponúk.

Podmienkou akceptácie ponuky je doručenie ponuky záujemcu a zloženie zábezpeky včas. Záväznú ponuku,
ktorá nebude obsahovať niektoré z vyššie uvedených údajov alebo dokladov má právo správca odmietnuť a
neprihliadať na ňu. Správca za víťaza vyberie záujemcu, ktorý vo svojej ponuke ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky v prípade ich nevhodnosti. V prípade ak dôjde
k stretu ponúk podaním rovnakých najvyšších podaní dvoch alebo viacerých záujemcov, rozhodne žreb správcu.

Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční do 3 kalendárnych dní od uplynutia lehoty na
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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zasielanie ponúk v kancelárii správcu. V prípade, ak bude záujemca vyhodnotený ako úspešný
ponukovom konaní, bude zábezpeka započítaná na úhradu kúpnej ceny.

v

Víťazný záujemca je povinný uzavrieť zmluvu v lehote 5 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy správcu na
uzavretie zmluvy. V prípade, ak záujemca neuzatvorí v stanovenej lehote zmluvu, zábezpeka prepadá v prospech
konkurznej podstaty. Správca má právo odmietnuť cenu, ktorá bude nižšia ako stanovená minimálna cena.
Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky.

Bližšie informácie ohľadom speňažovaného majetku je možné získať na tel. čísle: 0903 514 563 alebo email:
martin@chlapik.eu prípadne osobne v kancelárii správcu po dohode so správcom.

JUDr. Ing. Martin Chlapík, správca

K091684
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fusková Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Drahošanka 1358, 022 01 Čadca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.01.1989
Obchodné meno správcu:
LICITOR recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/143/2019 S1829
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/143/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam kde a kedy možno nahliadnuť do spisu
LICITOR recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Marianna Fusková , nar. 13.01.1989 Drahošanka 1358, 02201 Čadca, týmto oznamuje, že účastníci
konkurzného konania, príp. ich zástupcovia, majú právo počas konkurzu nahliadať do správcovského spisu každý
pracovný deň od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. v kancelárii správcu na adrese:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina. Termín nahliadnutia do spisu je potrebné si vopred dohodnúť na tel.: 041/763 22
34.

LICITOR recovery, k.s., správca

K091685
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baran Pavol
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bukovina 36, 032 23 Bukovina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.07.1980
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/13/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/13/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty
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HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka
správcu: S 1565, správca dlžníka: Pavol Baran, nar. 10.07.1980, trvale bytom Bukovina 36, 032 23 Bukovina
(ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle ustanovenia § 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 Žiline, dňa 10.10.2019

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Dlžníka

K091686
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anna Obdržáleková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za dráhou 476/17, 034 01 Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.01.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mikuláš Takáč
Sídlo správcu:
Timravy 23, 036 01 Martin
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/292/2019S1218
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/292/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka: Anna Obdržáleková, nar. 09.01.1955, bytom Za dráhou 476/17, 034 01 Ružomberok, do
31.05.2006 podnikajúceho pod obchodným menom Anna Obdržáleková – EVANS, s miestom podnikania Podhora
55, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 577 034 (do 10.04.2002 IČO: 33 019 347), oznamuje účastníkom konania, že
do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: Timravy 23, 036 01 Martin, počas
stránkových hodín v dňoch Po-Pia od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hod. Termín je možné dohodnúť
písomne na adrese správcu alebo telefonicky na číslach 043/4287022 a 0903565599, mail:
mikulas.takac@gmail.com
V Martine, 09.10.2019
Ing. Mikuláš Takáč, správca

K091687
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
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Okresný súd Žilina
7OdK/147/2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Mgr. Ing. Jana Hurinová, so sídlom kancelárie Pivovarská 20, 010 01 Žilina ako správca dlžníka: Zdenko Lamoš,
nar. 26.08.1977, trvale bytom Martin, 036 01 Martin v zmysle § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že po
uplynutí základnej prihlasovacej lehoty bola do kancelárie správcu doručená súhrnná prihláška
nezabezpečených pohľadávok veriteľa Mesto Martin, Námestie S. H. Vajanského 1, Martin, IČO: 00316792.
Výška celkovej prihlásenej sumy pohľadávok je 197,54 €. Pohľadávky boli zapísané do zoznamu
pohľadávok dňa 09.10.2019.

Mgr. Ing. Jana Hurinová, správca

K091688
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu:

Jaroslav Bruk, podnikajúci pod obchodným menom
Jaroslav Bruk
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
trvale bytom a miestom podnikania Malé Tatry 6064/24, 034 01
Ružomberok
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 37 576 151
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Marianna Líšková
Sídlo správcu:
J.Jánošku 3, 031 01 Liptovský Mikuláš
Spisová značka správcovského spisu: 7Odk/176/2019 S1831
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Žilina
Spisová značka súdneho spisu:
7Odk/176/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Uznesením Okresného súdu v Žiline zo dňa 13.06.2019, č. k. 7OdK/176/2019, ktoré bolo zverejnené v
Obchodnom vestníku č. 117/2019 dňa 19.06.2019, som bola ustanovená za správcu konkurznej podstaty úpadcu:
Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé Tatry 6064/24, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod
obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom podnikania Malé Tatry 6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO:
37 576 151 ( ďalej len “ úpadca”)
Mgr. Marianna Líšková, správca konkurznej podstaty dlžníka Jaroslav Bruk, nar. 05.02.1966, trvale bytom Malé
Tatry 6064/24, 034 01 Ružomberok, podnikajúceho pod obchodným menom Jaroslav Bruk, s miestom
podnikania Malé Tatry 6064/24, 034 01 Ružomberok, IČO: 37 576 151 v súlade s § 167p ZKR vyhlasuje
ponukové konanie na predaj majetku dlžníka, ktoré bolo zapísané v súpise majetku a zverejnené v OV č.
195/2019 zo dňa 04.10.2019 pod zn. K090139.
Na základe vyššie uvedeného správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na majetok zapísaného
v súpise všeobecnej podstaty pod poradovým číslom 1.

Správca vyhlasuje 1. kolo ponukového konania na speňaženie Majetku za nasledovných podmienok:
1. Ponuku na predaj Majetku je treba podať písomne na adresu jeho sídla: J. Jánošku 3, 031 01 Liptovský
Mikuláš, v zalepenej obálke s označením podľa záujmu o súpisovú zložku Majetku takto: „ponukové
konanie 7OdK/176/2019 – NEOTVÁRAŤ, Hnuteľná vec alebo elektronicky do elektronickej schránky
správcu v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni zverejnenia tohto oznámenia v
Obchodnom vestníku
2. Na ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Každý záujemca môže podať len jednu
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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cenovú ponuku,
3. Ponuka musí obsahovať:
a. navrhovanú sumu,
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 Majetku spôsobom neumožňujúcim
zámenu predmetu kúpy (napríklad „mám záujem o nadobudnutie Hnuteľná vec, osobné motorové vozidlo:
EVČ: RK 850BH, značka: RENAULTE MEGANE, rok výroby 12.01.2001)
d. ponúkanú sumu za Majetok vyjadrenú číslom i slovom v mene euro;
e. číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý sa má v prípade, že ponuka záujemcu nebude
vyhodnotená ako úspešná, vrátiť záloha na kúpnu cenu zložená podľa bodu 3 tohto oznámenia,
f. podpis záujemcu, (osoby, ktorou záujemca - právnická osoba v zmysle právnych predpisov koná, alebo
osoby oprávnenej konať v mene záujemcu na základe splnomocnenia (v tomto prípade sa k záväznej
ponuke ako jej prílohy priložia listiny preukazujúce takéto oprávnenie [napr. originál plnomocenstva]);
g. spolu s ponukou (ako jej prílohy) je záujemca povinný predložiť doklad preukazujúci: (i) totožnosť
fyzickej osoby podpisujúcej ponuku, ktorým je fotokópia občianskeho preukazu alebo iného rovnocenného
dokladu totožnosti;
4. Prihliada sa iba na tie ponuky, kde záujemca zloží zálohu vo výške celej ním
ponúkanej kúpnej ceny Majetku na bankový účet vedený vo Fio banka, a. s.; číslo účtu (IBAN):
SK8383300000002801289050 a správou pre prijímateľa „7OdK/176/2019-označenie druhu Majetku “. Záloha
musí byť na účet Správcu pripísaná najneskôr v deň skončenia lehoty na predkladanie ponúk,
5. Záujemca, ktorý splnil podmienky účasti v ponukovom konaní v zmysle tohto oznámenia je svojou ponukou
viazaný, táto je neodvolateľná,
Na ponuky záujemcov, ktorí nesplnia podmienky uvedené vyššie sa pri výbere úspešného záujemcu o
kúpu Majetku (vyhodnotení ponúk) neprihliada.
6. V prvom kole ponukového konania správca odmietne všetky ponuky s cenou nižšou ako je 100% súpisovej
hodnoty ( minimálna cena). Na ponuky, ktoré sú urobené v rozpore s týmto bodom, sa neprihliada,
7. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
8. Správca si vyhradzuje právo: a) odmietnuť všetky ponuky, b) odmietnuť ponuku záujemcu, ak je
ponúknutá cena neprimerane nízka, vzhľadom k súpisovej hodnote majetku c) samostatné ponukové konanie
kedykoľvek zrušiť.
9. Pri vyhodnotení ponúk rozhoduje najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade rovnakých ponúk rozhodne
žreb správcu.
10. Účastníkom ponukového konania, ktorí neboli úspešní pri vyhodnotení ponúk, sa vráti zložená záloha
bankovým prevodom na účet, ktorí písomne oznámia správcovi v písomnej ponuke,
11. Vyhodnotenie ponúk správca oznámi úspešnému záujemcovi s návrhom kúpnej zmluvy, pričom ním
uhradená záloha sa započíta na úhradu kúpnej ceny,
12. Právo úspešného záujemcu na uzavretie kúpnej zmluvy je podmienené tým, že oprávnená osoba
nezrealizuje svoje právo vykúpiť Majetok z konkurznej podstaty podľa § 167v ods. 2 ZKR za cenu dosiahnutú v
ponukovom konaní a túto uhradí na účet správcu do 10 dní od skončenia ponukového konania- uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk.
13. 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.
14. Záujemcovia o kúpu Majetku si pred skončením lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 1. tohto
oznámenia môžu dohodnúť so Správcom termín osobnej obhliadky Pozemkov a to písomne na adrese
kancelárie správcu, prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: liskova.marianna@gmail.com alebo telefonicky
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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na kontaktnom čísle +421 (0)903 202 486.
15. Správca bezodkladne po vykonaní vyhodnotenia podaných ponúk, najskôr však po uplynutí desať dní od
skončenia ponukového konania vyhotoví dva rovnopisy kúpnej zmluvy s nasledovným podstatným obsahom:
·
·
·
·

Zmluvné strany- Dlžník ako predávajúci a Úspešný záujemca ako kupujúci
Predmet kúpy- Majetok
Esenciálne záväzky zmluvných strán- záväzok predávajúceho previesť vlastnícke právo k Majetku na
kupujúceho a tomu zodpovedajúci záväzok kupujúceho zaplatiť cenu vo výške podľa Víťaznej ponuky
Iné dojednania stanovujúce, že- zložená zábezpeka kupujúceho sa v plnom rozsahu započítava s kúpnou
cenou Majetku, Majetok sa predáva v stave, v akom bolo kupujúcemu umožnené v rámci ponukového
konania obhliadnuť a v akom „stojí a leží“ v čase uzavretia kúpnej zmluvy a kupujúcemu nevznikajú ani
nevzniknú ohľadne faktického stavu Majetku alebo akejkoľvek jeho časti voči predávajúcemu žiadne
práva ani nároky, najmä avšak nie len, práva z vád alebo zodpovednosti za škodu a ani právo od zmluvy
odstúpiť. ( ďalej aj len ako „Zmluva“)

16. Vyhodnotenie určitej ponuky za Víťaznú ponuku oznámi Správca Úspešnému záujemcovi písomne (
emailom na adresu elektronickej pošty uvedenú v ponuke) a súčasne ho vyzve, aby v Správcom určenej lehote
doručil Správcovi dva rovnopisy Zmluvy podpísané z jeho strany .
Mgr. Marianna Líšková
Správca konkurznej podstaty

K091689
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Novysedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 645/13, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/799/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/799/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 4OdK/799/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Radoslav Novysedlák, nar.
14.11.1983, trvale bytom 1. mája 645/13, 050 01 Revúca oznamuje účastníkom konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
telefónnom čísle +421 (0) 48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty
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K091690
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Novysedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 645/13, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/799/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/799/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Radoslav Novyasedlák, nar. 14.11.1983, trvale bytom 1. mája 645/13, 050 01 Revúca(ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 4OdK/799/2019 zo dňa 20.08.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 165/2019 dňa 27.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Radoslav Novysedlák, born 14th November 1983, domiciled 1. mája
645/13, 050 01 Revúca (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the
resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 4OdK/799/2019 dated 20th August 2019, published in
the Commercial bulletin No. 165/2019 from 27th August 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s
assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 28.08.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 28th August 2019. The bankruptcy
was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 4OdK/799/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
4OdK/799/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
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form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
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 accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
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.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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
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Slovakia does not state or announce, the sum of claim shall determine trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K091691
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Radoslav Novysedlák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
1. mája 645/13, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.11.1983
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/799/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/799/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
4OdK/799/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Radoslav Novysedlák, nar. 14.11.1983,
trvale bytom 1. mája 645/13, 050 01 Revúca, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm.
b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu
pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000
0027 5403 5356 pod VS 479919.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K091692
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 187, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/814/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/814/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
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Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/814/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Eleonóra Čonková, nar.
06.10.1964 trvale bytom Sielnica 187, 962 31 Sielnica, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom
čísle +421 (0) 48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K091693
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 187, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/814/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/814/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Eleonóra Čonková, nar. 06.10.1964, trvale bytom Sielnica 187, 962 31 Sielnica (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 5OdK/814/2019 zo dňa 26.08.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 169/2019 dňa 03.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Eleonóra Čonková, born 06th October 1964, domiciled Sielnica 187,
962 31 Sielnica (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution
of the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/814/2019 dated 26th August 2019, published in the
Commercial bulletin No. 169/2019 from 03rd September 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s
assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 04.09.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 04th September 2019. The
bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/814/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
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a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
5OdK/814/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
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 accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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
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a ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením
v Obchodnom vestníku.
In case the creditor does not have a seat or an address of a branch office in the Slovak republic,
a representative with an address or a seat in the Slovak republic has to be stated, otherwise delivery to
such creditor shall be accomplished only by publishing in the Commercial Journal.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K091694
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Eleonóra Čonková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sielnica 187, 962 31 Sielnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1964
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/814/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/814/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
5OdK/814/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Eleonóra Čonková, nar. 06.10.1964,
trvale bytom Sielnica 187, 962 31 Sielnica týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000
0027 5403 5356 pod VS 581419

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
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K091695
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fizerová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrecová 248/8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1973
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/705/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/705/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky zahraničným veriteľom / Invitation to lodge a claim for foreign creditor
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty“
(da) „Opfordring til anmeldelse af fordringer. Var opmarksom pa fristerne“
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten“
(et) „Noude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(fr) „Invitation a produire une créance. Délais a respecter“
(it) „Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare“
(lv) „Uzaicinajums iesniegt prasijumu. Termini, kas jaievero"
(lt) „Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(hu) „Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(mt) „Stedina ghal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li ghandhom jigu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) „Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) „Aviso de reclamaçao de créditos. Prazos legais a observar“
(sk) „Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebné dodržať stanovené termíny"
(sl) „Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati"
(fi) „Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) „Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka
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– Žaneta Fizerová, nar.: 17.12.1973, trvale bytom Vrecová 248/8, 985 26 Málinec (ďalej len „Dlžník“)
oznamujeme, že na majetok Dlžníka bol Uznesením, ktoré vydal Okresný súd Banská Bystrica dňa 20.09.2019,
sp. zn. 4OdK/705/2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa 27.09.2019 vyhlásený konkurz a za
správcu Dlžníka bol ustanovený KORE management, k.s. so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01
Zvolen, značka správcu: S1888 (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 Žaneta Fizerová, born on 17.12.1973, with permanent address at Vrecová 248/8, 985 26
Málinec (hereinafter referred to as the „Bankrupt“), we inform you that by the decision of the District Court in
Banská Bystrica of 20.09.2019, ref. No. 4OdK/705/2019 published in the Commercial report No. 187/2019 of
27.09.2019 was proclaimed bankruptcy of the bankrupt and KORE management, k.s. with its office at Stráž 223,
960 01 Zvolen, ref. No. of trustee: S1888 was appointed as the trustee of the Bankrupt (hereinafter referred to as
the „Trustee“).
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. (§ 199 ods. 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“).
The bankruptcy is considered as declared by publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the
Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day
after the publishing of the judicial decision in the Commercial report shall be considered. The debtor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 of the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring
Act as amended (hereinafter referred as „BRA“) in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
Veriteľ (§ 166a a § 166c ZKR) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie
v poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
The creditor (§ 166a and § 166c BRA) shall be entitled to submit the application until the time when the
Commercial report shall be informed by the trustee that the trustee shall prepare the schedule. The Provisions of
§ 29 sec. 1, 2, 4 to 6, 8 –to 10, § 30 and 31 shall apply proportionally. The secured creditor of home loan shall be
entitled to file the application only should the claim from the home loan is due or if the secured creditor has
applied his security right is in order earlier, whereof the trustee shall be obliged to inform the secured creditor in a
written form without undue delay. (§ 167l sec. 1 BRA)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167 ods. 2 ZKR)
The creditor who has the receivable towards another person as the debtor, shall be entitled to file the application,
should the receivable shall be secured by the security right related to the property of debtor. Abovementioned
creditor might be satisfied in bankruptcy only by the extract of the auction of the property which secures his
receivable, whereas the credit shall apply the voting rights only in the scope how the receivable shall be satisfied
by the property which exists for the purpose of the security of the receivable. (§ 167 sec. 2 BRA)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej
prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku
sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu
pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky
správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.
(§ 167l ods. 3 ZKR)
The application shall be submitted in one counterpart to the trustee whereby it must be delivered to the trustee in
the basic registration period within 45 days from declaring the bankruptcy. If the creditor delivers the application
later to the trustee, the application shall be taken into consideration, but the creditor cannot exercise the right to
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vote. The registration of such claim into the list of the claims publishes the trustee in the Commercial report with
stating the creditor and the registered sum. The delivery of the application to the trustee shall have the same legal
effect for expiration of the period of expiration and the termination of the claim as the claiming of the right on the
court. (§ 167l sec. 3 BRA)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise shall not
be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname and residence or
name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the Bankrupt, c) legal reason
of the establishment of the claim, d) order of satisfying receivable from the general property, e) total sum of the
claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
For any secured receivable must be filed the individual application which includes specification of the secured
sum, type, order, subject and legal reason of the arising of the security right. (§ 29 sec.2 BRA)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Whole sum of the receivable shall be divided in the application for principal and accessories, whereas the
accessories shall be divided in the application pursuant to legal reason of the arising. (§ 29 sec. 4 BRA)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
The receivable shall be submitted in euro. If the receivable should not be submitted in euro, amount of the
receivable shall be determined by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and
published in the day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovak
Republic. If the receivable shall be submitted in currency which is not determined by European Central Bank or by
National Bank of Slovak Republic, amount of the receivable shall be determined by the trustee with professional
care. (§ 29 sec. 5 BRA)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the application shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
Zabezpečený veriteľ, ktorý sa neprihlásil a ktorého zabezpečovacie právo viazne na majetku dlžníka, bez
zbytočného odkladu po tom, čo sa z odbornou starostlivosťou mohol dozvedieť o vyhlásení konkurzu, je povinný
oznámiť správcovi výšku zabezpečenej pohľadávky, ktorá môže byť uspokojená zo zaťaženého majetku. Za
správnosť týchto údajov zodpovedá zabezpečený veriteľ. Správca pri posúdení hodnoty týchto tiarch vychádza z
údajov oznámených zabezpečeným veriteľom. (§ 167k ods. 8 ZKR)
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)
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Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby (§ 30 ods. 1 ZKR).
The trustee submits without vain delay after the expiration of the basic registration period to the court together
with his statement the list of submissions, by which he thinks that they were not taken into consideration as
application, whereby the court determines by a resolution without vain delay, if these submissions were taken into
consideration as application. The resolution of the court will be delivered to the trustee, who will notify the relevant
persons (§ 30 sec. 1 BRA).
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application, cannot
be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví vzory tlačív pre podávanie prihlášok a vzory
iných predpísaných tlačív podľa tohto zákona (§ 204 písm. g) ZKR).
General binding legal regulation issued by the Ministry of Justice of Slovak Republic, which shall enstablish
standards for submittion of the application and standards of other specific application forms according to this act
(§ 204 letter g) BRA).
Vzory tlačív pre podávanie prihlášok a iných predpísaných tlačív podľa ZKR sú k dispozícii na stránke
Ministerstva spravodlivosti SR v časti “Vzory a formuláre”, v sekcii “Konkurzy a reštrukturalizácia”
(https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Standards of application forms for submittion of application and other standards for specific application forms
according to BRA are available on a website of the Ministry of Justice of Slovak Republic in the part called
“Standards
and
Forms”
in
the
section
called
“Bancruptcy
and
Restructuring”
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Parliament and Council (EÚ) No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
Zvolen, dňa 30.09.2019
Zvolen, on 30.09.2019
KORE management, k.s., správca dlžníka
KORE management, k.s., trustee of the bankrupt
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K091696
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fizerová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrecová 248/8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1973
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/705/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/705/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Žaneta Fizerová, nar. 17.12.1973, trvale bytom Vrecová 248/8, 985 26 Málinec (ďalej len „Dlžník“),
oznamuje, že účastníci konania a ich zástupcovia môžu nahliadať do správcovského spisu v správcovskej
kancelárii na adrese: Stráž 223, 960 01 Zvolen v pracovných dňoch počas úradných hodín 8:00 - 11:30 a 12:30 15:00
Termín nahliadnutia je potrebné vopred dohodnúť u správcu na tel. čísle: +421455240200 alebo na e-mail:
office@kore.sk
KORE management, k.s., správca

K091697
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fizerová Žaneta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Vrecová 248/8, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.12.1973
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/705/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/705/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu:
KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’) správca
dlžníka Žaneta Fizerová, nar. 17.12.1973, trvale bytom Vrecová 248/8, 985 26 Málinec (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.
SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , 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.
KORE management, k.s., správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091698
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mucová Janeta
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarmočisko - Predné Halny 1931/32, 977 01 Brezno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.06.1980
Obchodné meno správcu:
KORE management, k. s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/140/2019 S1888
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/140/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

KORE management, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1888 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka: Janeta Mucová, nar. 01.06.1980, trvale bytom Jarmočisko - Predné Halny 1931/32, 977 01 Brezno (ďalej
len „Dlžník“) vyhlasuje v súlade s ust. § 167p ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov I. kolo verejného ponukového konania
na predaj nasledovného hnuteľného majetku, ktorého súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku č. 167/2019 zo
dňa 30.08.2019 (K076385)
Hnuteľná vec:
Číslo
položky
1

Popis

Počet Výrobné číslo
Evidenčné
ks
číslo
Motorové
vozidlo 1
WV2ZZZ70ZTH062281 BR148AM
zn.
Volkswagen
Caravelle

Rok
Stav
Spoluvlastnícky
výroby opotrebovanosti podiel dlžníka
1996
používané
1/1

Súpisová
hodnota v €
2.000,- €

(ďalej len „Motorové vozidlo“)
Motorové vozidlo sa predáva v stave v akom sa nachádza, t.j. v akom stojí a leží. Správca nezodpovedá za jeho
vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za jeho funkčnosť, prípadne funkčnosť niektorých jeho častí.
Správca súčasne upozorňuje, že Motorové vozidlo môže mať viaceré vady, ako aj na možný nesúlad alebo
absenciu výrobných označení, technických dokladov alebo zákonom vyžadovaných skúšok a certifikátov.
Úspešný záujemca je povinný v lehote do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy na vlastné náklady zabezpečiť
odvoz Motorového vozidla z miesta jeho uskladnenia. Bližšie informácie, ako aj termín obhliadky je možné
dohodnúť so správcom e-mailom na adrese: office@kore.sk
Záujemcovia sú povinní doručiť písomné cenové ponuky v zalepených neotvorených obálkach na adresu
kancelárie správcu s označením: „PONUKOVÉ KONANIE – Janeta Mucová – MOTOROVÉ VOZIDLO NEOTVÁRAŤ“. Lehota na predkladanie ponúk je 10 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o verejnom
ponukovom konaní v Obchodnom vestníku SR, pričom končí desiatym kalendárnym dňom o 15:00 hod.. V
prípade, že koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja alebo sviatok, predĺži sa koniec lehoty na najbližší
pracovný deň o 15:00 hod.. Ponuky, ktoré nebudú správcovi doručené do skončenia lehoty sa nebudú považovať
za riadne doručené, ani keď boli odoslané Správcovi pred uplynutím lehoty. Správca takéto ponuky odmietne ako
oneskorené. Podobne odmietne aj neúplné ponuky. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, pričom na
neskoršie podané ponuky nebude správca prihliadať. Doručenú ponuku nie je možné vziať späť a je pre záujemcu
záväzná.
Ponuka musí byť správcovi doručená (poštou alebo osobne) najneskôr v deň a hodinu určenú v tomto
oznámení na adresu kancelárie správcu (Stráž 223, 960 01 Zvolen) a súčasne s ponukou musí záujemca
zložiť na účet správcu vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., IBAN: SK39 0900 0000 0051 4508 7269 , BIC:
BIC: GIBASKBX, zálohu vo výške ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo (t.j. celú ponúkanú kúpnu
cenu), o ktoré záujemca danou ponukou prejaví záujem. Záujemca je povinný pri zložení zálohy na účet uviesť
v poznámke platby pri právnických osobách a fyzickej osobe podnikateľovi obchodné meno a pri fyzickej osobe
nepodnikateľovi meno a priezvisko spolu s uvedením „ponúkaná kúpna cena za Motorové vozidlo - Janeta
Mucová“. Záloha vo výške ponúkanej kúpnej ceny musí byť v celom rozsahu pripísaná na účet Správcu najneskôr
do skončenia lehoty na predkladanie ponúk, pričom v prípade, že ponúkaná kúpna cena nebude v tejto lehote
pripísaná na účet Správcu, Správca takúto ponuku odmietne ako oneskorenú. Záväzná ponuka musí obsahovať:
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1. označenie záujemcu (pri právnických osobách a fyzických osobách podnikateľoch obchodné meno, sídlo /
miesto podnikania, IČO; u fyzických osôb nepodnikateľov meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo),
2. doklad preukazujúci právnu subjektivitu záujemcu, pri právnických osobách originál alebo úradne overenú
kópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je
záujemca zapísaný (nesmie byť starší ako 3 mesiace); fyzická osoba nepodnikateľ musí priložiť fotokópiu
platného občianskeho preukazu alebo iného platného dokladu totožnosti,
3. čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči Dlžníkovi,
4. čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
5. označenie Motorového vozidla,
6. písomný návrh dohody o zmluvnej pokute (ktorý správca pri otváraní ponúk záujemcov akceptuje):
„záujemca pre prípad, kedy ním predložená cenová ponuka bude správcom vyhodnotená ako víťazná,
následne v lehote 14 dní od výzvy správcu neuzavrie so správcom kúpnu zmluvu, čím poruší podmienky
verejného ponukového konania, súhlasí so zmluvnou pokutou vo výške záujemcom zloženej ponúkanej
kúpnej ceny za Motorové vozidlo.“ Zmluvná pokuta bude za uvedených podmienok správcom započítaná
so zloženou ponúkanou kúpnou cenou za Hnuteľnú vec. Návrh záujemcu nesmie obsahovať iné
podmienky, výhrady ani zmluvné dojednania.
7. návrh kúpnej ceny za Motorové vozidlo v EUR,
8. doklad preukazujúci zloženie ponúkanej kúpnej ceny za Motorové vozidlo na účet Správcu,
9. v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa súhlas so spracovaním osobných údajov na účely tohto
ponukového konania,
10. číslo bankového účtu na ktorý ma byť záloha vrátená v prípade neúspešnej ponuky,
11. ponuka musí byť podpísaná záujemcom, resp. osobou oprávnenou konať za záujemcu; pre prípad že
ponuka bude podpísaná splnomocneným zástupcom, je záujemca povinný preukázať splnomocnenie
doložením jeho originálu alebo úradne overenej kópie.
Ponuky, ktoré nebudú mať vyššie uvedené náležitosti Správca vyradí z ponukového konania. Jednotlivé ponuky
budú otvorené a vyhodnotené do piatich pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie ponúk v kancelárii
Správcu, pričom o otváraní a vyhodnotení ponúk Správca spíše zápisnicu. Rozhodujúcim kritériom pre
vyhodnotenie cenových ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. V prípade, že viacerí záujemcovia
ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb Správcu. Správca po vyhodnotení predložených cenových ponúk
uzavrie kúpnu zmluvu s víťazom ponukového konania. Neúspešným záujemcom bude záloha vo výške ponúkanej
kúpnej ceny vrátená v lehote 10 dní od vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Toto ponukové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka
ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného zákonníka.
KORE management, k.s., správca

K091699
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ulica A. S. Jegorova 219 / 20, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.10.1979
Obchodné meno správcu:
LawService Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/539/2018 S1731
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/539/2018
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

LawService Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Stráž 223, 96001 Zvolen, správca zapísaný v
zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod č. S1731 (ďalej len ,,Správca’’), správca
dlžníka Zoltán Tóth, nar. 24.10.1979, A. S. Jegorova 219/20, 984 01 Lučenec - Opatová (ďalej len „Dlžník“) v
súlade s ust. § 167p ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) oznamuje, že nižšie uvedené zložky majetku, ktorých
súpis bol zverejnený v Obchodnom vestníku SR č. 62/2019 zo dňa 28.03.2019 (K026643) prestali v zmysle §
167p ods. 2 ZKR podliehať konkurzu:

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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1

Popis

Konkurzy a reštrukturalizácie

Počet
Výrobné číslo
ks

Motorové vozidlo
zn. Renault CLIO 1

Evidenčné
číslo

VF1557K0F15757185 LC 749 CU

Deň vydania: 15.10.2019

Rok
výroby

Stav
opotrebovanosti

Spoluvlastnícky
podiel dlžníka

Súpisová
hodnota v €

2006

nepojazdné

1/1

1 200,- €

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

K091700
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/880/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/880/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 2OdK/880/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Viera Balážová, nar. 09.12.1953,
trvale bytom Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno – Viera Balážová, s miestom podnikania L.
Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34 546 758 oznamuje účastníkom konania, že do správcovského
spisu je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách
počas pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na
telefónnom čísle +421 (0) 48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty

K091701
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/880/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/880/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Viera Balážová, nar. 09. 12. 1953, Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno – Viera Balážová,
s miestom podnikania L. Exnára 1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34 546 759 (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 2OdK/880/2019 zo dňa 06.09.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 178/2019 dňa 16.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Viera Balážová born 09th December 1953, domiciled Straku 21, 969
01 Banská Štiavnica, obchodné meno – Viera Balážová, s miestom podnikania L. Exnára 1300/3, 969 01
Banská Štiavnica, IČO: 34 546 758 (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that
according to the resolution of the District Court Banská Bystrica, No. 2OdK/880/2019 dated 06th
September 2019, published in the Commercial bulletin No. 178/2019 from 16th September 2019, was
declared bankrupt on the bankrupt´s assets.
Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 17.09.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 17th September 2019. The
bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 2OdK/880/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
2OdK/880/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
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.
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 accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
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.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee
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K091702
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Viera Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.12.1953
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/880/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/880/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
2OdK/880/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Viera Balážová, nar. 09. 12. 1953,
Straku 21, 969 01 Banská Štiavnica, obchodné meno – Viera Balážová, s miestom podnikania L. Exnára
1300/3, 969 01 Banská Štiavnica, IČO: 34 546 758, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7
písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať
kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200
0000 0027 5403 5356 pod VS 288019.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K091703
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Giertlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 375, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/904/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/904/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznámenie o tom, kde a kedy je možné nahliadať do správcovského spisu 5OdK/904/2019
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., správca konkurznej podstaty dlžníka: Stanislava Giertlová, narodená
27.05.1982 trvale bytom Hlavná 375, 981 01 Hnúšťa, oznamuje účastníkom konania, že do správcovského spisu
je možné nahliadnuť v kancelárii správcu na ulici Horná 13, 974 01 Banská Bystrica v úradných hodinách počas
pracovných dní od 08:00 – 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. Termín je potrebné si dohodnúť vopred na telefónnom
čísle +421 (0) 48 419 53 86 alebo prostredníctvom mailu: sekretariat@spravcovska.sk.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Správca konkurznej podstaty
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091704
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrea Balážová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
SNP 1144 / 149, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.10.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
Sídlo správcu:
Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/631/2019 S1293
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/631/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia
konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ

Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD., so sídlom kancelárie: Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica, správca
konkurznej podstaty dlžníka: Andrea Balážová, nar. 09. 10. 1978, trvale bytom SNP 1144/149, 965 01 Žiar nad
Hronom, č. k. 5OdK/631/2019 v zmysle ust. § 167v ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že sa konkurz končí z dôvodu,
že sa do 90 dní od vyhlásenia konkurzu neprihlásil žiadny veriteľ. Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa
konkurz zrušuje.
JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.
správca konkurznej podstaty

K091705
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Giertlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 375, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/904/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/904/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Oznámenie pre zahraničných veriteľov / Notification to foreign creditors
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka
Stanislava Giertlová, nar.: 27.05.1982, trvale bytom Hlavná 375, 981 01 Hnúšťa (ďalej len „dlžník“), Vám
oznamujem, že uznesením Okresného súdu Banská Bystrica , sp. zn. 5OdK/904/2019 zo dňa 19.09.2019
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 186/2019 dňa 26.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European parliament and Council No. 2015/2015 dated 20th May 2015 as
the bankruptcy trustee of the debtor Stanislava Giertlová, born 27th May 1982, domiciled Hlavná 375, 981
01 Hnúšťa (hereinafter only „the debtor“), I am obliged to inform you that according to the resolution of
the District Court Banská Bystrica, No. 5OdK/904/2019 dated 19th September 2019, published in the
Commercial bulletin No. 186/2019 from 26th September 2019, was declared bankrupt on the bankrupt´s
assets.
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Toto uznesenie Okresného súdu Banská Bystrica nadobudlo právoplatnosť dňa 27.09.2019 a zároveň týmto
dňom bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
This resolution of the District Court Banská Bystrica became valid on 27th September 2019. The
bankruptcy was declared as of this date.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise správcovi na adresu
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská
republika a v jednom rovnopise na Okresný súd Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica,
Slovenská republika, k číslu konania 5OdK/904/2019. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa
prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only „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 original to the bankruptcy trustee to the address Správcovská
a reštrukturalizačná, k.s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, Slovak Republic and in one original to the
District Court Banská Bystrica, Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica, Slovak Republic, to the No.
5OdK/904/2019. Registration that will not be delivered on time will be considered as claims in bankruptcy,
but the creditors can not exercise the voting rights and other rights associated with lodged claims.
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. 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 podpis. Prihláška sa podáva na predpísanom tlačive. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na
internetovej stránke www.justice.gov.sk. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu
a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku.
The registration has to be filled in a special registration form and fulfill the requirements stated by the
law, otherwise these claims will not be considered as claims in restructuring 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 debtor´s estate, total amount of claim and registration
form has to be signed. The registration has to be filled in a special registration form. The registration form
can be found on the website ww.justice.gov.sk. The total amount of claim in the registration form shall be
divided into principal and interest with the legal cause of the interests.
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť.
Registration form, which was delivered to trustee or District court can not be corrected or supplemented.
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. 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.
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. Creditors with
claims secured with securities have to lodge their claims with security rights in a time period of 45 days
beginning with the declaration of the bankruptcy in one original to the bankruptcy truste, otherwise
security rights lapse.
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky.
Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions register their claims in the same
way and they also state in the registration form the condition on which the claim is dependent.
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou,
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo
o pohľadávke v účtovníctve neúčtuje.
Documents proving the information provided in the 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 accountancy.
K prihláške nepeňažnej pohľadávky musí byť pripojený znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej
pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.
In case a non – financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added,
otherwise these claims will not be considered as claims in bankruptcy and registration will be ignored.
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.
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.
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 povolenia reštrukturalizácie
Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej
referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.
The claim has to be lodged in the EURO currency. If the claim is not logged in the euro, amount of the
claim shall determine trustee by calculation according to the reference exchange rate set and published
on the day of restructuring 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 trustee with Professional diligence.
Toto zverejnenie sa vzťahuje na zahraničných veriteľov, ktorých sídlo alebo pobyt nie je známe z dokumentov
dlžníka.
This notice applies to foreign creditors whose registered office or residence is unknown from the
documents of the bankrupt.
Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
správca konkurznej podstaty/bankruptcy trustee

K091706
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Stanislava Giertlová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 375, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.05.1982
Obchodné meno správcu:
Správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Sídlo správcu:
Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/904/2019 S1405
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/904/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Zverejnenie bankového účtu, na ktorý možno skladať kauciu na popieranie pohľadávok v konkurze
5OdK/904/2019
Spoločnosť Správcovská a reštrukturalizačná, k. s. ako správca dlžníka Stanislava Giertlová, nar. 27.05.1982,
trvale bytom Hlavná 375, 981 01 Hnúšťa, týmto v súlade s § 167l ods. 5 v nadväznosti na § 32 ods. 7 písm. b)
zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že bankový účet na ktorý možno skladať kauciu pri
popretí pohľadávky veriteľom je vedený vo Všeobecnej úverovej banke, číslo účtu IBAN: SK29 0200 0000
0027 5403 5356 pod VS 590419.

Správcovská a reštrukturalizačná, k. s.

K091707
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kótaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1970
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/344/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/344/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oprava oznámenia v OV 196/2019 zo dňa 10.10.2019 pod zn. K090643.
Uvedené oznámenie bolo omylom podané.
V Bratislave, dňa 10.10.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K091708
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavel Uhrík
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Banská Bystrica -, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.06.1966
Obchodné meno správcu:
Advisors k. s.
Sídlo správcu:
Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/511/2019 S1590
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/511/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Advisors k. s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, zn.: S1590, správca konkurznej podstaty
dlžníka: Pavel Uhrík, nar. 07. 06. 1966, trvale bytom Mesto Banská Bystrica, 974 01 Banská Bystrica, sp. zn.
4OdK/511/2019 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

K091709
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kótaiová Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rimavské Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1970
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/344/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/344/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Monika, Kótaiová, nar. 03.10.1970, trvale bytom Rimavské Brezovo 113,
980 54 Rimavské Brezovo, korešpondenčná adresa: Jánošíkova 249, 980 55 Klenovec, 5OdK/344/2019
počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo zoznamu majetku priloženého k návrhu na vyhlásenie
konkurzu zo dňa 25.03.2019, vyjadrenia dlžníka zo dňa 28.02.2019 ako i zo zisťovania majetku dlžníka správcom
v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti, následne ako správca zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že
konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR), správca týmto oznamuje v Obchodnom
vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Monika, Kótaiová, nar. 03.10.1970, trvale bytom Rimavské
Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo, korešpondenčná adresa: Jánošíkova 249, 980 55 Klenovec,
5OdK/344/2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Monika, Kótaiová, nar. 03.10.1970, trvale bytom
Rimavské Brezovo 113, 980 54 Rimavské Brezovo, korešpondenčná adresa: Jánošíkova 249, 980 55
Klenovec, 5OdK/344/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 10.10.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

K091710
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lednická Monika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľká Čalomija 138, 991 09 Veľká Čalomija
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.04.1971
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/762/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/762/2019

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

KRIVANKON k.s., správca dlžníka: Monika Lednická, nar. 20.04.1971, trvale bytom Veľká Čalomija 138, 991
09 Veľká Čalomija, týmto oznamuje, že postupom podľa § 166i ods. 1 ZoKR nezistil, že dlžník má majetok.
V Bratislave, dňa 10.10.2019
KRIVANKON k.s.
Správca S 1704

K091711
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovský Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/636/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/636/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Veselovský, nar. 25.06.1967, trvale bytom Svätý Anton 493, 969 72
Svätý Anton; obchodné meno Milan Veselovský, s miestom podnikania Svätý Anton 9, 96972 Svätý Anton,
IČO: 40 042 804 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzným pokynom zástupcu veriteľov, vyhlasuje 2.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec vo vlastníctve Dlžníka, zapísaná do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: príves nákladný: SPORT JACHT Sport Jacht PS 400.7/-/-; EVČ: BS 289YB; VIN: 155; Stav
opotrebovanosti: primerané používaniu; Farba: hnedá; Spoluvlastnícky podiel Dlžníka (zlomok): 1/1; Súpisová
hodnota majetku: 150,- Eur.

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky
Prvá arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí byť
urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., Prof.
Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Milan
Veselovský“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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8. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma.
V prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091712
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Veselovský Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Svätý Anton 493, 969 72 Svätý Anton
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.06.1967
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/636/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/636/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Milan Veselovský, nar. 25.06.1967, trvale bytom Svätý Anton 493, 969 72
Svätý Anton; obchodné meno Milan Veselovský, s miestom podnikania Svätý Anton 9, 96972 Svätý Anton,
IČO: 40 042 804 (ďalej aj ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167q zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov a záväzným pokynom zástupcu veriteľov, vyhlasuje 2.
kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho Dlžníkovi.

1. Predmet verejného ponukového konania
Predmetom tohto verejného ponukového konania je nasledovná hnuteľná vec vo vlastníctve Dlžníka, zapísaná do
súpisu majetku všeobecnej podstaty:
Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: MERCEDES-BENZ C 250 202/H215B0/EEAA250, EVČ: BS 776AK, VIN:
WDB2021881F981077; Rok výroby: 2000; Farba: strieborná metalíza svetlá, Stav vozidla: primerané používaniu,
Súpisová hodnota majetku: 400,- Eur;

2. Adresa na doručenie záväznej ponuky

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Prvá arbitrážna, k.s., Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica

3. Lehota na doručenie záväznej ponuky
Lehota na doručenie záväznej ponuky záujemcu do kancelárie správcu je 15 kalendárnych dní odo dňa
nasledujúceho po dni uverejnenia Oznámenia o konaní verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku
SR do 14:00 hod.; záväzné ponuky je potrebné v uvedenom termíne doručiť do kancelárie Správcu, nestačí
podanie prihlášky na poštovú prepravu, resp. zaslanie prihlášky faxom, elektronicky, ďalekopisom ani iným
spôsobom v posledný deň lehoty.
Na záväzné ponuky doručené správcovi po lehote na doručovanie záväzných ponúk, sa nebude prihliadať.

4. Náležitosti záväznej ponuky
Správca bude prihliadať a do verejného ponukového konania budú zaradené len tie záväzné ponuky záujemcov,
ktoré budú v určenom termíne doručené do kancelárie správcu a ktoré budú obsahovať:
meno a priezvisko fyzických osôb, resp. presné obchodné meno právnických osôb
dátum narodenia pri fyzických osobách, IČO pri právnických osobách, ak bolo pridelené; v prípade zahraničných
právnických osôb iný identifikačný údaj, ak bol právnickej osobe pridelený a uvedenie miesta jej registrácie
trvalý pobyt, prípadne prechodný pobyt pri fyzických, resp. sídlo pri právnických osobách
výšku ponúkanej kúpnej ceny v eurách. Číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a meny musí byť
urobené tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu medzi číselným a
slovným vyjadrením platí nižšia suma
adresu na doručovanie písomnosti v ponukovom konaní, telefonický kontakt prípadne e-mailovú adresu
čestné prehlásenie záujemcu, že voči dlžníkovi nemá žiadne záväzky
obálka so záväznou ponukou záujemcu musí byť zalepená s označením mena správcu Prvá arbitrážna k.s., Prof.
Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica, a musí mať výrazné označenie „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie Milan
Veselovský“.

5. Záloha na kúpnu cenu
Prihliada sa iba na tie ponuky, kde bola záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu v plnom rozsahu zložená
záujemcom na účet správcu. Rozhoduje vždy najvyššia ponúknutá kúpna cena.
Bankový účet, na ktorý možno skladať zálohu na kúpnu cenu
IBAN: SK90 1111 0000 0010 9032 9030
vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

6. Určenie minimálnej ceny pre verejné ponukové konanie
Minimálna cena pre toto verejné ponukové konanie, nie je stanovená.

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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7. Vyhodnotenie záväzných ponúk
Správca otvorí obálky v lehote do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na podávanie záväzných ponúk.
Vyhodnotenie doručených záväzných ponúk a ich schválenie je v kompetencii Správcu, pričom je správca
oprávnený všetky doručené záväzné ponuky záujemcov odmietnuť.
Oznámenie výsledkov ponukového konania odošle Správca len tomu/tým záujemcom, ktorých ponuka bola
správcom vyhodnotená ako víťazná.

8. Osobitné ustanovenia
Výška ponúknutej kúpnej ceny je konečná a nemenná, číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej kúpnej ceny a
meny musí byť vykonané tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej kúpnej ceny; v prípade rozporu
medzi číselným a slovným vyjadrením platí nižšia suma.
V prípade, že kupujúci neponúkne za predmet kúpy aspoň minimálnu kúpnu cenu, správca takúto ponuku ako
nevýhodnú odmietne.

e-mail: info@prvaarbitrazna.sk
tel.: 048/414 6727, mobil: 0910 790 006

Prvá arbitrážna k.s.
správca dlžníka

K091713
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gergeľová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2149/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/676/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/676/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica, týmto ako správca
dlžníka: Michaela Gergeľová, nar. 15. 12. 1988, trvale bytom J. Jesenského 2149/49, 960 01 Zvolen, (ďalej aj
ako len „Dlžník“), v súlade s ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii
(ďalej len „ZKR“) v súvislosti so súpisom majetku konkurznej podstaty oznamuje, že správca pri preskúmaní
pomerov Dlžníka podľa § 166i ods. 1 ZKR zistil, že Dlžník nedisponuje žiadnym majetkom, ktorý je možné
zapísať do súpisu majetku konkurznej podstaty.
JUDr. Richard Konta, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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K091714
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gergeľová Michaela
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Jesenského 2149/49, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.12.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Richard Konta
Sídlo správcu:
Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/676/2019 S1782
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/676/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva veriteľom na podanie podnetu a zloženie zálohy na ďalšie šetrenie majetku
Správca JUDr. Richard Konta, so sídlom kancelárie Horné záhrady 2, 974 01 Banská Bystrica týmto ako správca
dlžníka Michaela Gergeľová, nar. 15. 12. 1988, trvale bytom J. Jesenského 2149/49, 960 01 Zvolen (ďalej aj
ako len „Dlžník“), oznamuje, že:
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že „správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka len v
tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení. Takéto šetrenie
správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov v konkurze ako
náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov
nie je ustanovený.“
Na základe uvedeného Správca vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú podnety na zisťovanie majetku Dlžníka
predniesli takýto podnet správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 10 dní od zverejnenia tohto oznámenia
v Obchodnom vestníku.
JUDr. Richard Konta, správca

K091715
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľubomír Plandor
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľké Zlievce 90, 991 23 Veľké Zlievce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 45 265 691
Obchodné meno správcu:
KP recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/12/2019/S1568
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/12/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie o vyhlásení verejného ponukového konania

KP recovery, k.s., so sídlom kancelárie: Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 404 503, značka
správcu: S1568 ako správca konkurznej podstaty dlžníka: Ľubomír Plandor, nar. 28. 09. 1966, trvale bytom
Veľké Zlievce 90, 991 23 Veľké Zlievce, podnikajúceho pod obchodným menom: Ľubomír Plandor, s
miestom podnikania D. Ertla 1450/11, 960 01 Zvolen, IČO: 45 265 691 (ďalej aj len „Dlžník“), sp. zn.
2OdK/12/2019 v súlade s § 167n ods. 1 v spojení 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 nehnuteľného majetku, ktorý bol zaradený do
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

316

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

všeobecnej podstaty Dlžníka v zmysle oznamu zverejnenom v Obchodnom vestníku SR č. 159/2019 zo dňa
19.08.2019:
1. Nehnuteľnosti – pozemky
LV č.
753
1247
1247
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
865
969
1003

kat. územie
Kováčová
Hájniky
Hájniky
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová

obec
Kováčová
Sliač
Sliač
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová
Kováčová

parc. č.
747/1
860
861
818/2
823/6
906/10
906/11
907/2
207/1
652/1
653/5
653/6
653/7
733
887/1
887/5
887/6
887/7
946/2
946/3
946/4
946/5
946/6
946/7
946/8
946/9
946/10
1052
653/4
839/1

parc.reg.
E
E
E
C
C
C
C
C
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

druh pozemku
Orná pôda
Trvalý trávnatý porast
Trvalý trávnatý porast
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Ostatná plocha
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Lesný pozemok
Orná pôda

výmera v m2
2355
59982
3154
440
10139
3163
4935
394
1626
31916
8521
37606
1751
9065
22711
3519
3912
3297
13712
1488
28333
56646
307
145
11425
2572
123
26476
301035
16

spoluvl. podiel
1/8
75/30000
75/30000
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
3/848
1/2

súpisová hodnota (Eur)
94,37
10,5
0,55
1,56
35,87
11,19
17,46
1,39
5,75
112,91
30,15
133,04
6,19
32,07
80,35
12,45
13,84
11,66
48,51
5,26
100,23
200,40
1,09
0,51
40,42
9,10
0,44
93,67
1064,98
2,56

(ďalej ako „Predmet speňažovania“ alebo „Pozemky“)

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

B. Pozemky sa speňažujú ako súbor vecí, nie každá vec samostatne.

C. Písomnú cenovú ponuku je potrebné doručiť na adresu: KP recovery, k. s., so sídlom kancelárie:
Tajovského 3, 974 01 Banská Bystrica, v zalepenej nepriehľadnej obálke s výrazným označením:
„PONUKA – 2OdK/12/2019 - 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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 2OdK/12/2019“.

D. Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku za Predmet speňažovania, t.j. za celý súbor pozemkov,
na iné ponuky sa nebude prihliadať. Nebude sa prihliadať na neskoršie doručené ponuky. Riadne
doručená ponuka je záväzná do dokončenia vyhodnotenia ponukového konania, nemožno ju meniť,
dopĺňať ani vziať späť. Ponuka musí byť doručená (poštou, osobne, kuriérom) najneskôr v posledný deň
lehoty určenej v písm. C) do 16:00 hod.

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

F. Ponuky, ktoré nebudú mať náležitosti uvedené v písm. E.; ponuky, ktoré nebudú doručené do skončenia
lehoty na predkladanie ponúk; ponuky, ktoré sa budú týkať iba časti Predmetu speňažovania (t.j. iba
niektorého pozemku / niektorých pozemkov samostatne a nie súboru pozemkov ako celku), ako aj
neúplné ponuky, je správca oprávnený vyradiť z vyhodnotenia.

G. 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.

H. 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.

I.

Víťaza ponukového konania správca vyzve na uzatvorenie kúpnej zmluvy v lehote 10 pracovných dní odo
dňa vyhodnotenia ponukového konania správcom. Predmet speňažovania sa bude speňažovať v stave, v
akom sa bude nachádzať v čase uzavretia kúpnej zmluvy, tak ako stojí a leží. Správne poplatky spojené
so zápisom zmeny vlastníka Predmetu speňaženia v evidencii pred príslušným orgánom bude hradiť víťaz
ponukového konania ako kupujúci.

J.

Správca si dovoľuje upovedomiť záujemcov, že v zmysle § 167r zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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a reštrukturalizácii 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.

K. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky alebo ponukové konanie kedykoľvek
zrušiť.

V Banskej Bystrici, dňa 10.10.2019
KP recovery, k.s., správca

K091716
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Oksana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Rázusova 523/5, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.11.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jozef Žitník, PhD.
Sídlo správcu:
Ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/762/2019 S1196
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/762/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Jozef Žitník, PhD., so sídlom kancelárie ul. Prof. Sáru 44, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka: Oksana
Peter, nar. 15. 11. 1981, trvale bytom Rázusova 523/5, 965 01, Žiar nad Hronom týmto v súlade s ust.§28 ods.3
ZoKR oznamuje, že do zoznamu pohľadávok zapísal pohľadávku veriteľa Československá obchodná banka,
a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava , IČO: 36 854 140 v celkovej výške 16256,26 Eur, ktorá bola doručená
správcovi po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty.
Ing. Jozef Žitník, PhD., správca

K091717
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Anastázia Záborská
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Tkáčska 90/7, 984 01 Lučenec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.05.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/683/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/683/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 11.07.2019, pod č. k. 5dK/683/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Anastázia Záborská, nar. 17. 05. 1960,
trvale bytom Ulica Tkáčska 90/7, 984 01 Lučenec (ďalej ako „Dlžník“).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Anastázia Záborská, nar. 17. 05. 1960, trvale
bytom Ulica Tkáčska 90/7, 984 01 Lučenec, končí.
V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 10.10.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K091718
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michaela Puškárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hronská 19/14, 976 66 Polomka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Katarína Tkáčová
Sídlo správcu:
Záhradná 863/8, 962 12 Detva
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/749/2019 S1795
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/749/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Katarína Tkáčová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Záhradná 863/8, 962 12 Detva (ďalej
ako „Správca“), bol uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 25.07.2019, pod č. k. 4dK/749/2019
ustanovený do funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok dlžníka: Michaela Puškárová, nar. 17. 08. 1994,
trvale bytom Hronská 19/14, 976 66 Polomka, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Michaela
Puškárová, s miestom podnikania: Hronská 19/14, 976 66 Polomka, IČO: 48 226 866 (ďalej ako „Dlžník“).
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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná
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 § 167v ods. 1 Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Michaela Puškárová, nar. 17. 08. 1994, trvale
bytom Hronská 19/14, 976 66 Polomka, pôvodne podnikajúca pod obchodným menom: Michaela
Puškárová, s miestom podnikania: Hronská 19/14, 976 66 Polomka, IČO: 48 226 866, končí.
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V zmysle § 167v ods. 4) Zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov zrušením
konkurzu zaniká funkcia správcu.
V Detve, dňa 10.10.2019
Ing. Katarína Tkáčová
správca konkurznej podstaty

K091719
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terany 225, 962 68 Terany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/913/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/913/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Ondrej Zachar, správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v
kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas stránkových hodín
od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú písomne na adrese
správcu emailom: judr.zacharondrej@gmail.com alebo telefonicky na tel. č. 048/414 71 46, mobil: 0905 563 270

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K091720
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Ferková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Strmá 1460/61, 050 01 Revúca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 01.10.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľubica Flíderová
Sídlo správcu:
Trhová 1, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/838/2019 S 1334
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/838/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

VÝZVA ZAHRANIČNÝM VERITEĽOM:
Invitation to lodge a claim for foreign creditors :
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(en) „Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed“
(es) „Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables“
(cs) „Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty je potrebné dodržet“
(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"
(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”

„Oznam o insolvenčnom konaní“
„Notice of insolvency proceedings“
„Oznámení o insolvenčním řízení“
„Mitteilung über ein Insolvenzverfahren“

V súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20. 05. 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 Banská Bystrica, č. k. 4OdK/838/2019, zo dňa 25. 09. 2019, zverejneným v Obchodnom vestníku č.
189/2019, dňa 01. 10. 2019, bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Lenka Ferková, nar. 01. 10. 1994, trvale
bytom Strmá 1460/61, 050 01 Revúca, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“). Účinky zverejnenia nastali dňa
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02. 10. 2019.

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 u správcu na adrese: JUDr. Ľubica Flíderová,
so sídlom kancelárie Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, k číslu konania 4OdK/838/2019.

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. Uvedený formulár má názov „Prihláška pohľadávok“, pričom tento názov je
uvedený vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie. Ak veriteľ prihlási pohľadávku inak ako prostredníctvom
štandardného formulára, prihláška musí obsahovať nasledovné údaje:

a) meno/názov, poštová adresa, prípadná emailová adresa, prípadné osobné identifikačné číslo a bankové údaje
zahraničného veriteľa uvedeného v odseku 1;

b) suma pohľadávky s uvedením istiny a prípadne úroku, ako aj dátum, ku ktorému pohľadávka vznikla, a dátum
jej splatnosti, ak je odlišný;

c) ak je súčasťou pohľadávky aj úrok, úroková sadzba, či ide o zákonný alebo zmluvný úrok, obdobie, za ktorý sa
úrok požaduje, a celková výška vzniknutého úroku;

d) ak sa požaduje náhrada nákladov vzniknutých pri uplatňovaní pohľadávky pred začatím konania, suma týchto
nákladov a súvisiace údaje;

e) povaha pohľadávky;

f) skutočnosť, či sa požaduje postavenie prednostného veriteľa a na základe čoho;

g) skutočnosť, či sa v súvislosti s pohľadávkou tvrdí, že je zabezpečená vecným právom alebo výhradou
vlastníckeho práva, a ak áno, na ktorý majetok sa vzťahuje zabezpečovacie právo, ktorého sa dovoláva, dátum,
ku ktorému bola pohľadávka zabezpečená, a ak je zabezpečovacie právo zaregistrované, jeho registračné číslo a

h) 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.

Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti Slovenskej republiky, na nasledovnom linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurza-restrukturalizacia.aspx
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K štandardnému formuláru prihlášky pohľadávok sa pripoja kópie akýchkoľvek podkladových dokumentov. Ak sa
pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu
určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou
Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný výmenný kurz Európska centrálna banka ani
Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou.

Pohľadávky možno prihlasovať v ktoromkoľvek úradnom jazyku inštitúcií Únie. Súd, správca alebo dlžník
s právom nakladať s majetkom môže od veriteľa požadovať, aby predložil preklad do úradného jazyka štátu, v
ktorom sa začalo konanie, alebo, ak je v danom členskom štáte viacero úradných jazykov, v úradnom jazyku
alebo v jednom z úradných jazykov miesta, v ktorom sa začalo insolvenčné konanie, alebo v inom jazyku, ktorý
daný členský štát uviedol ako ním akceptovateľný. Každý členský štát uvedie, či na účely prihlasovania
pohľadávok akceptuje iný úradný jazyk inštitúcií Únie, než svoj úradný jazyk.

Pohľadávky sa prihlasujú v lehote 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu.

V prípade, že súd, správca alebo dlžník s právom nakladať s majetkom má pochybnosti v súvislosti
s pohľadávkou prihlásenou podľa tohto článku, poskytne veriteľovi možnosť predložiť dodatočné dôkazy o
existencii a sume tejto pohľadávky.

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Veriteľ má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom vestníku, že ide zostaviť
rozvrh výťažku.

Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou,
nemožno opraviť ani doplniť.

Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. Rovnaký postup platí aj pre uplatňovanie práv
veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do
vlastníctva dlžníka.

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

JUDr. Vladimír Flíder, správca

„Notice of insolvency proceedings“

According to the Article 54 of the Regulation of the EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE
EUROPEAN UNION, No.2015/848 dated 20th May 2015 on Insolvency proceedings, (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
Banská Bystrica dated 25th September 2019, file No. 4OdK/838/2019 published in Commercial Journal No.
189/2019 on 1st October 2019, the bankruptcy was declared on the estate of debtor: Lenka Ferková, born 01. 10.
1994, permanently residing at Strmá 1460/61, 050 01 Revúca, Slovak republic (hereinafter only “debtor”). The
resolution came into force on 2nd October 2019.

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
JUDr. Ľubica Flíderová, with seat of office at Trhová 1, 960 01 Zvolen, Slovak Republic to the file No.
4OdK/838/2019.

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:

(a) the name, postal address, e-mail address, if any, personal identification number, if any, and bank details of the
foreign creditor referred to in paragraph 1;

(b) the amount of the claim, specifying the principal and, where applicable, interest and the date on which it arose
and the date on which it became due, if different;
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(c) if interest is claimed, the interest rate, whether the interest is of a legal or contractual nature, the period of time
for which the interest is claimed and the capitalised amount of interest;

(d) if costs incurred in asserting the claim prior to the opening of proceedings are claimed, the amount and the
details of those costs;

(e) the nature of the claim;

(f) whether any preferential creditor status is claimed and the basis of such a claim;

(g) whether security in rem or a reservation of title is alleged in respect of the claim and if so, what assets are
covered by the security interest being invoked, the date on which the security was granted and, where the security
has been registered, the registration number; and

(h) 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 application must be filed in the prescribed form. A model application form and other necessary documents are
available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the following
link:https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx

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.
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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 wit ha mandatory information such as name of creditor and the amount claimed. Delivery of
application of receivable to the trustee office has the same effects to the limitation and to the extinction of law as
the exercise of the right to the court.

The creditor has the right to enter into a bankruptcy until the trustee has announced in the Commercial Journal
that he draws a schedule of payment.

If the creditor has not residence or seat or organizational unit of the enterprise in the area of Slovak republic, he is
obliged to choose a delivery representative with residence or seat in the area of Slovak republic. This creditor is
obliged the appointed representative notice to the trustee otherwise each document will be delivered by trustee by
publishing it in the commercial journal only. The creditor can not to change the application of the claim.

Person with pre-emption right and right to request the exclusion of the asset from the inventory of bankruptcy
assets has the same rights as a secured creditor. When this creditor claims his receivable in the bankruptcy
entrust trustee to make an inventory of this bankruptcy assets. Trustee can this assets encashment. The same
placement has creditor who leased thing to debtor for the leased rent for leased time, with the purpose of
transferring the leased property to the debtor's ownership.

Secured creditor
Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information
about the secured amount, kind and order security right, object to which the security is tied and legal cause of this
security right. Each secured claim must be lodged separately. Mortgage creditor is authorized to enter the
bankruptcy only if the receivable from housing loan is due or in the case of if the first secured creditor delivered
application of the receivable to the trustee office.

Receivable against another person from the debtor
Creditors who have a claim against another person as debtor is authorized to enter to the bankruptcy only in case
of they have secure receivable towards the property of the debtor. This creditor may be satisfied in bankruptcy
only in the case if the trustee sells the secured property related to the secured receivable of this creditor. This
creditor may exercise voting rights only to the extent relating to the premise towards satisfaction receivable of this
creditor from secured property.

This disclosure relates to foreign creditors, whose office and residence is unknown from the documents of the
debtor.

Vo Zvolene, dňa 03. 10. 2019

JUDr. Ľubica Flíderová, správca

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

K091721
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terany 225, 962 68 Terany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/913/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/913/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Ondrej Zachar., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo účtu na zloženie
kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi:

Účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1425856001/1111
IBAN: SK58 1111 0000 0014 2585 6001

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K091722
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Bartošová Marianna
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Terany 225, 962 68 Terany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.01.1973
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ondrej Zachar
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/913/2019 S640
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/913/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Marianna
Bartošová, nar. 14.01.1973, trvale bytom Terany 225, 962 68 Terany(„ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 5OdK/913/2019 zo dňa 24.09.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 189/2019 zo dňa 01.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu úpadcu bol
ustanovený JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Ondrej Zachar, Horná 65/A, 974 01 Banská
Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie
právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s
uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Regulation of the European Parliament and the Council 2015/848 dated
20.05.2015 as the administrator of the debtor Marianna Bartošová , born 14.01.1973, residence Terany
225, 962 68 Terany (hereinafter referred to as the “debtor”) I hereby declare that the debtor's assets were
by order of the District Court of Banská Bystrica, č. 5OdK/913/2019 dated 24.09.2019, published in
Commercial Bulletin no. 189/2019 dated 01.10.2019 bankruptcy was declared and JUDr. Ondrej Zachar,
Horná 65 / A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th
May 2000.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator on address JUDr. Ondrej Zachar, Horná
65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia, and the administrator must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Ondrej Zachar
správca

K091723
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DONIVO TD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 746 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty (ďalej len "správca") úpadcu DONIVO TD, s.r.o., ul.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

332

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 746 32, týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZKR") oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku
zaradeného do všeobecnej podstaty.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh zo všeobecnej podstaty.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada".
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
Správca úpadcu

K091724
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: DONIVO TD, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 746 321
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 1K/40/2012 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
1K/40/2012
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty (ďalej len "správca") úpadcu DONIVO TD, s.r.o., ul.
Zvolenská cesta 165, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36 746 32, týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako "ZKR") oznamuje
zostavenie zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate zabezpečeného veriteľa GRANIT SIHLA, s.r.o.,
Skuteckého 6, Banská Bystrica, IČO: 36 650 528, ktoré boli alebo majú byť uspokojené z výťažku zaradeného do
oddelenej podstaty veriteľa GRANIT SIHLA, s.r.o., Skuteckého 6, Banská Bystrica, IČO: 36 650 528.
Správca zároveň oznamuje zámer zostaviť konečný rozvrh z oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa GRANIT
SIHLA, s.r.o., Skuteckého 6, Banská Bystrica, IČO: 36 650 528.
V zmysle § 96 ods. 3 ZKR "Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom
pohľadávky proti podstate, je oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti
podstate do neho nahliadnuť a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti
podstate. Námietka musí byť podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak
sa na ňu neprihliada".
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
Správca úpadcu

K091725
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 82, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
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Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/936/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/936/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr.Andrea Balážiková, PhD., správca konkurznej podstaty oznamuje, že do správcovského spisu je možné
nahliadať v kancelárii správcu na adrese Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, v pracovných dňoch počas
stránkových hodín od 9:00-11:00, 12:00-16:00 hod. Žiadosti o nahliadnutie do správcovského spisu sa podávajú
písomne na adrese správcu, emailom: abalazikova@yahoo.com alebo telefonicky na tel. č.048/414 71 46, mobil:
0905 770 457.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K091726
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 82, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/936/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/936/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Andrea Balážiková, PhD., so sídlom kancelárie Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, oznamuje číslo
účtu na zloženie kaucie v prípade popierania pohľadávok veriteľmi vedený v UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s. , číslo účtu 142 553 9006/1111, IBAN: SK31 1111 0000 0014 2553 9006.

Poučenie:
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Pohľadávku možno poprieť
a)do 30 dní od uplynutia základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok,
b)do 30 dní od zverejnenia zapísania pohľadávky do zoznamu pohľadávok v Obchodnom vestníku, ak ide o
oneskorené prihlásenie pohľadávky.
Ten, kto pohľadávku popiera, musí popretie pohľadávky vždy zdôvodniť, pričom pri popretí výšky musí uviesť
sumu, ktorú popiera, pri popretí poradia uviesť poradie, ktoré uznáva, pri popretí zabezpečovacieho práva uviesť
rozsah popretia, inak je popretie neúčinné. Ak bola popretá pohľadávka čo i len čiastočne potvrdená súdom,
zodpovedá ten, kto pohľadávku poprel, veriteľovi popretej pohľadávky za škodu, ktorú mu spôsobil popretím
pohľadávky, ibaže preukáže, že konal s odbornou starostlivosťou.
Popretie pohľadávky správca bez zbytočného odkladu zapíše do zoznamu pohľadávok a písomne oznámi
veriteľovi, ktorého pohľadávka bola popretá.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Popretie pohľadávky veriteľom je účinné, ak
a)bolo podané na predpísanom tlačive a
b) na účet správcu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky bol zložený preddavok na trovy konania vo výške
podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.
Veriteľ má právo domáhať sa na súde určenia popretej pohľadávky žalobou, pričom žaloba musí byť podaná voči
všetkým, ktorí popreli pohľadávku. Toto právo musí byť uplatnené na súde voči všetkým týmto osobám do 30 dní
od doručenia písomného oznámenia správcu o popretí pohľadávky veriteľovi, inak zanikne. Právo na určenie
popretej pohľadávky je uplatnené včas aj vtedy, ak bola podaná žaloba v lehote na nepríslušnom súde.
Súd uloží navrhovateľovi a odporcovi, ktorým je popierajúci veriteľ, zložiť preddavok na trovy konania vo výške
základnej sadzby tarifnej odmeny za päť úkonov právnej služby podľa osobitného predpisu. Ak navrhovateľ
preddavok nezloží, súd konanie zastaví. Ak popierajúci veriteľ preddavok nezloží, súd v konaní o určení popretej
pohľadávky rozhodne, že popretie pohľadávky je neúčinné.
Ak bola popretá pohľadávka veriteľa, o ktorej rozhodovať patrí do právomoci iného orgánu ako súdu, je súd
príslušný aj na konanie o určení tejto pohľadávky; to platí aj vtedy, ak iný orgán ako súd takéto rozhodnutie
nevydal.
V žalobe sa veriteľ môže domáhať určenia právneho dôvodu, vymáhateľnosti, poradia a výšky pohľadávky, ďalej
zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva. V žalobe sa môže domáhať
najviac toho, čo uviedol v prihláške.
Rozhodnutie o určení popretej pohľadávky je účinné voči všetkým účastníkom konkurzného konania.
Uplynutím lehoty na popretie pohľadávky sa pohľadávka v rozsahu, v akom nebola popretá, považuje za zistenú.
Pohľadávka určená právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu verejnej moci sa v určenom rozsahu
považuje za zistenú.
Výška preddavku na trovy konania o určenie popretej pohľadávky sú dve percentá zo sumy spornej pohľadávky a
ak ide o popretie pohľadávky len čo do výšky, dve percentá zo sumy, v ktorej bola popretá, a to najmenej 350 eur
a najviac 10 000 eur.
Povinnosť zložiť preddavok nemá subjekt verejnej správy podľa osobitného predpisu.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K091727
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Maruška Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Orovnica 82, 966 52 Orovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.12.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
Sídlo správcu:
Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/936/2019 S1297
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/936/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok
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V súlade s Nariadením Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015 ako správca dlžníka Milan
Maruška, nar. 31.12.1986, trvale bytom Orovnica 82, 966 52 Orovnica, obchodné meno: Milan Maruška – MM
TRADE, s miestom podnikania Orovnica 82, 966 52, IČO: 45275688 („ďalej len dlžník“) oznamujem, že na
majetok dlžníka bol Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 2OdK/936/2019 zo dňa 23.09.2019,
uverejnenom v Obchodnom vestníku č. 188/2019 zo dňa 30.09.2019vyhlásený konkurz a za správcu bola
ustanovená JUDr. Andrea Balážiková, PhD, Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením rozhodnutia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku. ( §167a ods. 3 ZKR)
Veriteľ (§ 166a a 166c) má právo prihlásiť sa do konkurzu do času, kým správca neoznámi v Obchodnom
vestníku, že ide zostaviť rozvrh. Ustanovenia § 29 ods. 1, 2, 4 až 6, 8 až 10, § 30 a 31 sa použijú primerane.
Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie25c) je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie
v celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí, o čom správca bez zbytočného odkladu zabezpečeného veriteľa úveru na bývanie písomne upovedomí.
(§ 167l ods. 1 ZKR)
Prihlásiť sa môže aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako dlžníkovi, ak je zabezpečená
zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku dlžníka. Takýto veriteľ môže byť v konkurze uspokojený iba z
výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom hlasovacie práva na schôdzi
veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude pravdepodobne uspokojená z majetku,
ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR)
Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu na adrese JUDr. Andrea Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974
01 Banská Bystrica, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže
vykonávať hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v
Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie
premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.(§167l ods. 3 ZKR)
Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo, b) meno,
priezvisko a bydlisko úpadcu alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojenia pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky f) podpis . (§ 29 ods. 1 ZKR)
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva. (§ 29 ods. 2 ZKR)
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku. (§ 29 ods. 4 ZKR)
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou. (§ 29 ods. 5 ZKR)
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje. (§ 29 ods. 6 ZKR)
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku. (§ 29 ods. 8 ZKR)
Ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak žiadať vylúčenie veci zo súpisu, môže svoje práva v
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konkurze uplatniť prihláškou rovnako, ako by uplatňoval zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje
správcu na súpis a speňaženie veci s výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane
ustanovenia upravujúce postavenie zabezpečeného veriteľa. (§ 29 ods. 9 ZKR)
Odsek 9 sa použije rovnako aj pre uplatňovanie práv veriteľom, ktorý dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté
nájomné na dobu určitú, s cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. (§ 29 ods. 10 ZKR)
Správca bez zbytočného odkladu po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty predloží súdu spolu so svojím
stanoviskom zoznam podaní, pri ktorých má za to, že sa na ne neprihliada ako na prihlášky, pričom súd bez
zbytočného odkladu uznesením určí, či sa na tieto podania prihliada ako na prihlášku. Uznesenie súd doručí
správcovi, ktorý o ňom upovedomí dotknuté osoby. (§ 30 ods. 1 ZKR)
Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť. (§ 30 ods. 2 ZKR)
In accordance with the Direction of the European Parliament and the Council 2015/848 dated 20.05.2015
as the administrator of the debtor Milan Maruška, born: 31.12.1986, residence: Orovnica 82, 966 52
Orovnica, business name: Milan Maruška – MM TRADE, business place. Orovnica 82, 966 52 Orovnica,
IČO: 45275688 (hereinafter referred to as the “debtor”). I hereby declare that the debtor's assets were by
order of the District Court of Banská Bystrica, č. 2OdK/936/2019 dated 23.09.2019, published in
Commercial Bulletin no. 188/2019 dated 30.09.2019 and bankruptcy was declared JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak republic according to the Direction of the European Parliament and the Council No.
2015/848 dated 20th May 2015.
By bankruptcy, bankruptcy begins. The bankruptcy proceedings shall be deemed to have been declared
by the publication of the bankruptcy decision in the Commercial Bulletin.
The creditor (Section 166a and 166c) has the right to enter into bankruptcy until the manager has
informed the Business Journal that it is preparing a timetable. The provisions of Section 29 1, 2, 4 to 6, 8
to 10, Sections 30 and 31 shall apply mutatis mutandis. A secured creditor of a housing loan25c) is
entitled to sign up only if the claim for a full-cost housing loan is due or if a secured creditor whose
security right is earlier in rank is registered by the administrator without undue delay of the secured
creditor of the loan Housing will be notified in writing.
A creditor who has a claim against another person as a debtor may also be accused if he is secured by
the right of securing the debtor's assets. Such a creditor may be satisfied in bankruptcy only by the
proceeds obtained by the monetization of the asset securing his claim, the voting rights of the creditors'
meeting may be exercised only to the extent that his claim is likely to be satisfied by the assets to which
he is secured.
The application is filed in a single equation with the administrator, and the administrator JUDr. Andrea
Balážiková, PhD., Horná 65/A, 974 01 Banská Bystrica, Slovakia must be delivered within the basic
registration period within 45 days of the bankruptcy declaration. If the creditor delivers the application to
the Administrator at a later date, the creditor shall be considered, but the creditor may not exercise the
right to vote. The entry of such a claim into the Administrator's list of receivables will be published in the
Commercial Bulletin, indicating the creditor and the amount entered. The delivery of the application to the
trustee has the same legal effects as the exercise of the right to a court to pass the limitation period and
termination of the right.
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements:
Otherwise it will not be taken into consideration. The basic elements of the application are:
a) name, surname and residence, or name and seat of creditor, b) name, surname and residence or name
and seat of the bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying, e) total
sum of the claim, f) signature.
For each secured claim, a separate application must be filed, indicating the sum secured the type, order,
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subject, and the legal reason for the creation of the security right.
The total amount of the claim is divided into the application and the accessory in the application, the
accessories being split into the application by the legal reason for the occurrence.
The claim shall be applied in euro. If the claim does not apply in euro, the amount of the claim shall be
determined by the administrator by the conversion at the reference exchange rate determined and
declared on the bankruptcy date by the European Central Bank or by the National Bank of Slovakia. If the
receivable is applied in a currency whose reference exchange rate is not determined by the European
Central Bank or the National Bank of Slovakia, the amount of the claim shall be determined by the
administrator with professional care.
The application forms shall be attached to the application showing the facts. The verifier, which is the
accounting entity, shall state in the application the statement whether it accounts for the receivable in the
accounting, to what extent, or the reasons, why does not charge the receivable in the accounting.
A creditor who does not have a domicile or an organizational unit in the Slovak Republic is obliged to
appoint a representative for service with residence or registered office in the Slovak Republic and to
notify the administrator in writing of the order, otherwise the documents will be served only by
publication in the Commercial Bulletin.
Anyone who might otherwise claim exclusion from the inventory with the reference to the reservation of
title may apply his rights in bankruptcy with the application as if he had exercised the right of security.
Such a creditor, by the application, entrusts the administrator with the inventory and the monetization of
the matter subject to ownership. The position of such creditor shall be governed by appropriate
provisions governing the status of the secured creditor.
Paragraph 9 shall apply equally to the exercise of rights by a creditor who has leased the borrower for a
fixed term fixed lease with a view to transferring the leased property to the debtor's ownership.
Without undue delay upon expiration of the basic registration deadline, the Administrator shall, together
with his opinion, submit to the Court a list of submissions in which he considers it to be disregarded of
such applications, and shall without undue delay declare by order that such submissions are considered
as an application . The order shall be served by the court to the administrator who notifies the person
concerned.
The filing of the claim filed in the bankruptcy with the application can not be corrected or supplemented.

JUDr. Andrea Balážiková, PhD.
správca

K091728
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Alena Kuncová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Krahule 125, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.11.1965
Obchodné meno správcu:
LP Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Medený Hámor 11, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5Odk/576/2019.S1930
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5Odk/576/2019
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty
Správca v súlade s ustanovením § 167j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Ak sa dozvie o novom majetku,
súpis bez zbytočného odkladu doplní. Každé doplnenie alebo zmenu súpisu správca zverejní v Obchodnom
vestníku.
Správca týmto oznamuje veriteľom, že ku dňu 02.10.2019 bol zistený a zapísaný nasledovný majetok:
Typ súpisovej zložky majetku:
Súp. zložka
Popis
2
Zostatok peňažných prostriedkov z vkladnej knižky

iná majetková hodnota
Spoluvlastnícky podiel Hodnota v EUR Dôvod zapísania majetku
1/1
2,81 €
§ 167h ods. 1 ZKR

LP Recovery, k.s.
JUDr. Filip Vavrinčík - komplementár
správca

K091729
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Baryová Milada
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stupník 374/2, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.01.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/716/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/716/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY
vypracovaný v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z.
a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

Dlžník: Milada Baryová, nar. 21.01.1968, trvale bytom Stupník 374/2, 985 26 Málinec
Spisová značka: 5OdK/716/2019
Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
p. č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

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

339

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

V Banskej Bystrici, dňa 29.09.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K091730
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vrťo Pavel
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kružno 58, 979 01 Kružno
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.04.1979
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
Sídlo správcu:
Františka Švantnera 4, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/704/2019 S1541
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/704/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

VEC: Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M, správca konkurznej podstaty dlžníka: Pavel Vrťo, nar. 30. 04. 1979, trvale
bytom Kružno 58, 979 01 Kružno, pôvodne podnikajúci pod obchodným menom Paľostav - Pavel Vrťo, so
sídlom podnikania Kružno 58, 979 01 Kružno, IČO: 43 603 955, týmto oznamuje, že konkurzná podstata
dlžníka nepokryje náklady konkurzu a preto v súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka končí.
Zverejnením toho oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M
správca

K091731
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Šimko Ivan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Detva Detva, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 15.05.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Pataj
Sídlo správcu:
J. Chalupku 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/740/2019 S1540
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/740/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis MAJETKU KONKURZNEJ PODSTATY

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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vypracovaný v zmysle ustanovenia § 167j v spojení s ustanovením § 76 a 77 zákona č. 7/2005 Z.z.
a v zmysle ustanovenia § 37 a nasl. vyhlášky č. 665/2005 Z.z.

Dlžník: Ivan Šimko, nar. 15.05.1978, trvale bytom Detva, 962 12 Detva, adresa pre doručovanie A. Hlinku
10,
962 12 Detva
Spisová značka: 5OdK/740/2019

Súpis majetku konkurznej podstaty dlžníka tvoria nasledovné súpisové zložky majetku:
p. č.

Identifikácia súpisovej zložky majetku

Deň zapísania

Dôvod zapísania

Súpis. hodnota

1.

-

-

-

-

V Banskej Bystrici, dňa 07.10.2019
JUDr. Marián Pataj, správca

K091732
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Kondášová Malvína
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Šankovce 225, 982 62 Gemerská Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.02.1969
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Robert Antal
Sídlo správcu:
Ul. Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/485/2019 S527
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/485/2019
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Správca zverejňuje III. ponukové konanie na speňaženie hnuteľného majetku podľa § ust. 167p ods. 1 ZKR.
Majetok, ktorý správca ponúka na predaj je:

Typ súpisovej položky majetku : cenný papier
druh: akcia kmeňová
forma: na doručiteľa
podoba: zaknihovaná

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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mena: €
nominálna hodnota: 33,- €
ISIN: SK1120002045
počet kusov: 2 ks
dátum vydania cenných papierov: 12.05.1995
Emitent: SLOVAKIA INDUSTRIES a.s., so sídlom Skuteckého 39, 974 65 Banská Bystrica, IČO: 00 606 154,
Slovenská republika

1. Záujemca predloží cenovú ponuku v písomnej podobe, a to buď osobne v kancelárii správcu alebo poštou
na adresu kancelárie správcu, pričom táto musí byť predložená v uzatvorenej obálke, na ktorej bude
uvedené „NEOTVÁRAŤ - Ponukové konanie“, spolu so spisovou značkou správcovského spisu
v tvare „5OdK/485/2019 S527“. Lehota na predkladanie ponúk záujmecov je do 28.10.2019 do 15.00
hod. Na neskôr doručené ponuky sa neprihliada.
2. Súčasťou ponuky musí byť i) presná identifikácia záujemcu, t.j. meno, priezvisko, dátum narodenia a
trvalé bydlisko fyzickej osoby s fotokópiou občianskeho preukazu, resp. obchodný názov, sídlo a IČO
právnickej osoby, ii) ponúknutá kúpna cena, samostatne vo vzťahu ku každému cennému papieru
osobitne, resp. aj len k jednému cennnému papieru, vyjadrená jedným konkreténym číslom, nie
intervalom alebo akýmkoľvek iným náhradným spôsobom, iii) doklad, preukazujúci uhradenie zálohy na
kúpnu cenu podľa bodu 3 týchto podmienok ponukového konania.
3. Záujemca je povinný uhradiť zálohu na kúpnu cenu vo výške ponúkanej kúpnej ceny, a to na účet
správcu, č. ú. ČSOB, a.s., č. účtu v tvare IBAN: SK40 7500 0000 0040 2520 3670.
4. Rozhodujúcim kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúknutá kúpna cena. Ak viacerí
záujemcovia ponúknu rovnaké plnenie, rozhodne žreb správcu. Na ponuky, ktoré neobsahujú všetky
náležitosti podľa predchádzajúcich bodov, resp. ktorúkoľvek z nich, sa neprihliada.
5. Akékoľvek vysvetlenia ohľadne predmetu ponukového konania, jeho priebehu podáva výhradne správca,
prostredníctvom e-mailovej korešpondencie na adrese: florekova@akantal.sk.

Mgr. Robert Antal
správca

K091733
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mrenica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 1525/63, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/761/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/761/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžníka 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]: IBAN: SK37 1100 0000
0029 2386 8413.
Preddavok na trovy konania je potrebné zložiť na uvedený účet správcu v banke vo výške podľa § 32 ods. 19
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 (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.

K091734
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Mrenica
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Fraňa Kráľa 1525/63, 966 81 Žarnovica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.01.1983
Obchodné meno správcu:
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s.
Sídlo správcu:
Horná 23, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/761/2019 S1240
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/761/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca dlžníka týmto oznamuje, že účastníci konania, ich zástupcovia, prípadne ďalšie oprávnené osoby môžu
nahliadať do správcovského spisu v príslušnej kancelárii na adrese: Horná 23, 974 01 Banská Bystrica každý
pracovný deň v úradných hodinách od 9.00 hod. do 12.00 hod. a od 13:00 hod. do 16:00 hod.
Žiadosti o nahliadanie do spisu je potrebné adresovať písomne na adresu kancelárie správcu, emailom na adresu
office@ssr.sk alebo do elektronickej schránky správcu. Žiadosti o nahliadanie do spisu sa zapisujú do
poradovníka.

K091735
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Cibuľová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Švermova 193 / 0, 981 01 Hnúšťa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 12.04.1959
Obchodné meno správcu:
KRIVANKON, k.s.
Sídlo správcu:
Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/668/2019 S1704
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/668/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRIVANKON, k.s., správca úpadcu Zuzana Cibuľová, nar. 12.04.1959, trvale bytom Švermova 193, 981 01
Hnúšťa – Likier, 4OdK/668/2019 počas svojej funkcie správca preskúmal pomery dlžníka zo zoznamu majetku
priloženého k návrhu na vyhlásenie konkurzu zo dňa 24.06.2019, vyjadrenia dlžníka zo dňa 31.05.2019 ako i zo
zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR. Na základe týchto skutočnosti, následne ako správca
zistil podľa § 167v v ods. 1 ZKR, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu (ust. § 167t ods. 1 ZKR),
správca týmto oznamuje v Obchodnom vestníku, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka Zuzana Cibuľová,
nar. 12.04.1959, trvale bytom Švermova 193, 981 01 Hnúšťa – Likier, 4OdK/668/2019 končí.
Týmto oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz dlžníka Zuzana Cibuľová, nar. 12.04.1959, trvale bytom
Švermova 193, 981 01 Hnúšťa – Likier, 4OdK/668/2019 v zmysle § 167v ods. 1 ZKR zrušuje.

V Bratislave, dňa 10.10.2019
KRIVANKON, k.s.
Správca S 1704

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091736
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: V A V invest, s.r.o. "v reštrukturalizácii"
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31 615 325
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Juraj Rybár
Sídlo správcu:
Stráž 223, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2R/8/2015 S1709
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2R/8/2015
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty

Oznam o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a o zámere zostaviť rozvrh z oddelenej podstaty:
JUDr. Juraj Rybár, správca so sídlom kancelárie Stráž 223, 960 01 Zvolen, Slovenská republika, značka správcu
S1709 ako správca konkurznej podstaty úpadcu V A V invest, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Námestie SNP 3, 974
01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 31 615 325 týmto v zmysle ustanovenia § 96 ods. 2 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov oznamuje zostavenie zoznamu pohľadávok proti podstate, ktoré boli alebo majú byť uspokojené
z výťažku zaradeného do oddelenej podstaty zabezpečeného veriteľa Bridgeport s.r.o., so sídlom Račianska
1523/71, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 44 868 944, číslo zabezpečenej pohľadávky:
367_A, a zároveň oznamuje svoj zámer zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty tohto zabezpečeného
veriteľa.
Poučenie:
Veriteľský výbor, dotknutý zabezpečený veriteľ a každý, kto tvrdí, že je veriteľom pohľadávky proti podstate, je
oprávnený do 30 dní od zverejnenia oznamu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate do neho nahliadnuť
a podaním na predpísanom tlačive namietnuť u správcu poradie pohľadávky proti podstate. Námietka musí byť
podaná včas u správcu na predpísanom tlačive a musí byť vždy odôvodnená, inak sa na ňu neprihliada.
JUDr. Juraj Rybár, správca

K091737
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Grexa
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Málinec 403, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 21.09.1968
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/682/2018 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/682/2018
Druh podania:
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu
Druh podania: Oznámenie súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
PONUKOVÉ KONANIE: 3. kolo
V zmysle ust. §167n v súvislosti s ust. § 167p zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších právnych predpisov
/ďalej v texte len „ZKR/, JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty úpadcu: Ján Grexa, nar. 21.09.1968, trvale bytom Málinec 403,
985 26 Málinec, obchodné meno: Ján Grexa, miesto podnikania: Málinec 439, 985 26 Málinec, IČO: 37 897 446, so sídlom kancelárie
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica, zn. správcu S1777, v konkurznom konaní vedenom na Okresnom súde Banská Bystrica pod sp.zn.
5OdK/682/2018, ponúka na predaj nižšie uvedeným záväzným spôsobom nasledovné nehnuteľné veci:
Súbor č. 1:
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky

1
Pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

Deň vydania: 15.10.2019
42,15,-

9/576
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

parcela registra „E“, trvalý trávny
porast
4496m2 (parc. č. 3614), 4496m2
(parc. č. 3615)
SR, Málinec, k.ú. Ipeľský Potok
247
3614, 3615

Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo

Súbor č. 2:
Číslo súpisovej zložky
2
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
1195,Hodnota (trhová) v €
419,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
610/12600
Deň a dôvod zapísania do súpisu
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
parcela registra „E“, Lesný pozemok
38361m2 (parc. č. 3165/114), 134m2 (parc. č. 3165/314), 811m2 (parc. č.
Výmera pozemku v m2
3165/414), 1568m2 (parc. č. 3165/514), 22m2 (parc. č. 3165/614), 105m2
(parc. č. 3165/714), 120m2 (parc. č. 3165/814)
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
číslo LV
892
parcelné číslo
3165/114, 3165/314, 3165/414, 3165/514, 3165/614, 3165/714, 3165/814
Číslo súpisovej zložky
3
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
1.307,Hodnota (trhová) v €
458,Zabezpečovacie právo
(druh,
poradie,
zabezpečená
pohľadávka,
veriteľ,
zabezpečená
suma právny dôvod vzniku ZP, odkaz
na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/4
Deň a dôvod zapísania do súpisu
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast (parc. č. 564/1, 564/2, 1735/1, 1735/2, 2554/1, 2554/2),
Druh pozemku
Orná pôda (parc. č. 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1082/4, 1438, 1964,
2063/1, 2063/2, 2091)
1509m2 (parc. č. 564/1), 492m2 (parc. č. 564/2), 1824m2 (parc. č. 1735/1), 61m2 (parc. č.
1735/2), 2639m2 (parc. č. 2554/1), 157m2 (parc. č. 2554/2); 1303m2 (parc. č. 881/1), 1583m2
(parc. č. 881/2), 70m2 (parc. č. 881/3), 30m2 (parc. č. 881/4), 624m2 (parc. č. 1082/1), 445m2
Výmera pozemku v m2
(parc. č. 1082/2), 1038m2 (parc. č. 1082/3), 19m2 (parc. č. 1082/4), 264m2 (parc. č. 1438),
1478m2 (parc. č. 1964), 905m2 (parc. č. 2063/1), 1026m2 (parc. č. 2063/2), 1953m2 (parc. č.
2091)
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. SR, Málinec, k.ú. Málinec
územie)
číslo LV
935
564/1, 564/2, 1735/1, 1735/2, 2554/1, 2554/2; 881/1, 881/2, 881/3, 881/4, 1082/1, 1082/2,
parcelné číslo
1082/3, 1082/4, 1438, 1964, 2063/1, 2063/2, 2091

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.10.2019

Číslo súpisovej zložky
4
Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
356,Hodnota (trhová) v €
125,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
4/45
Deň a dôvod zapísania do súpisu
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
parcela registra „E“, Orná pôda (parc. č. 967, 1126, 1285, 1500, 1525, 1909/1,
1909/2, 2176, 2469),
Druh pozemku
Trvalý trávny porast (parc. č. 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1792/4, 2621/1, 2621/2,
2621/3, 2621/4)
3949m2 (parc. č. 967), 1234m2 (parc. č. 1126), 946m2 (parc. č. 1285), 619m2
(parc. č. 1500), 669m2 (parc. č. 1525), 850m2 (parc. č. 1909/1), 56m2 (parc. č.
1909/2), 1302m2 (parc. č. 2176), 709m2 (parc. č. 2469);
Výmera pozemku v m2
10m2 (parc. č. 1792/1), 150m2 (parc. č. 1792/2), 893m2 (parc. č. 1792/3), 4m2
(parc. č. 1792/4), 172m2 (parc. č. 2621/1), 1307m2 (parc. č. 2621/2), 247m2
(parc. č. 2621/3), 234m2 (parc. č. 2621/4)
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
číslo LV
1054
967, 1126, 1285, 1500, 1525, 1909/1, 1909/2, 2176, 2469, 1792/1, 1792/2,
parcelné číslo
1792/3, 1792/4, 2621/1, 2621/2, 2621/3, 2621/4
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

5
Pozemok
44,16,-

1/10
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
1475m2
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1086

parcelné číslo

2011

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

1/12
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
964m2 (parc. č. 1982), 737m2 (parc. č. 2014)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1087
1982,
2014

parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky

6
Pozemok
43,16,-

7
Pozemok

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Deň vydania: 15.10.2019

Súpisová hodnota v €
82,Hodnota (trhová) v €
29,Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka,
veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname
pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
1/36
Deň a dôvod zapísania do súpisu
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast (parc. č. 527/2, 527/4, 1720/2, 1720/4, 2559/2,
2559/4, 2559/6),
Druh pozemku
Orná pôda (parc. č. 715/2, 715/4, 892/2, 892/4, 892/6, 892/8, 1074/2, 1329/2, 1432/2,
1956/2, 2070/2, 2097/2, 2349/2)
846m2 (parc. č. 527/2), 147m2 (parc. č. 527/4), 820m2 (parc. č. 1720/2), 11m2 (parc. č.
1720/4), 1133m2 (parc. č. 2559/2), 53m2 (parc. č. 2559/4), 54m2 (parc. č. 2559/6);
674m2 (parc. č. 715/2), 27m2 (parc. č. 715/4), 611m2 (parc. č. 892/2), 705m2 (parc. č.
Výmera pozemku v m2
892/4), 44m2 (parc. č. 892/6), 25m2 (parc. č. 892/8), 723m2 (parc. č. 1074/2), 780m2
(parc. č. 1329/2), 140m2 (parc. č. 1432/2), 680m2 (parc. č. 1956/2), 935m2 (parc. č.
2070/2), 899m2 (parc. č. 2097/2), 486m2 (parc. č. 2349/2)
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie) SR, Málinec, k.ú. Málinec
číslo LV
1213
527/2, 527/4, 1720/2, 1720/4, 2559/2, 2559/4, 2559/6; 715/2, 715/4, 892/2, 892/4, 892/6,
parcelné číslo
892/8, 1074/2, 1329/2, 1432/2, 1956/2, 2070/2, 2097/2, 2349/2
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod vzniku ZP,
odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo

2/336
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve
úpadcu

Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku

parcela registra „E“, Orná pôda
12858m2
(parc.
2833)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1262
2833

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu

č.

9
Pozemok
38,14,-

2/84
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda (parc. č. 658/1, 658/2, 1228),
Trvalý trávny porast (parc. č. 3314)
1690m2 (parc. č. 658/1), 36m2 (parc. č. 658/2), 2014m2
(parc. č. 1228), 1608m2 (parc. č. 3314)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1263
658/1, 658/2, 1228, 3314

Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky

8
Pozemok
23,9,-

10
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Typ súpisovej zložky
Pozemok
Súpisová hodnota v €
84,Hodnota (trhová) v €
30,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
2/84
Deň a dôvod zapísania do súpisu
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast (parc. č. 616/1, 616/2),
Druh pozemku
Orná pôda (parc. č. 1624/1, 1624/2, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1865/1, 1865/2, 2299/1,
2299/2, 2299/3, 2396)
1844m2 (parc. č. 616/1), 316m2 (parc. č. 616/2); 2262m2 (parc. č. 1624/1), 51m2 (parc. č.
1624/2), 318m2 (parc. č. 1682/1), 2262m2 (parc. č. 1682/2), 60m2 (parc. č. 1682/3),
Výmera pozemku v m2
1537m2 (parc. č. 1865/1), 20m2 (parc. č. 1865/2), 1542m2 (parc. č. 2299/1), 94m2 (parc.
č. 2299/2), 303m2 (parc. č. 2299/3), 1206m2 (parc. č. 2396)
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. SR, Málinec, k.ú. Málinec
územie)
číslo LV
1285
616/1, 616/2, 1624/1, 1624/2, 1682/1, 1682/2, 1682/3, 1865/1, 1865/2, 2299/1, 2299/2,
parcelné číslo
2299/3, 2396
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma
právny dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku

11
Pozemok
370,130,-

1/4
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
1424m2 (parc. č. 724/1), 61m2 (parc. č. 724/2), 1694m2
(parc. č. 1322), 1748m2 (parc. č. 2356)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1301
724/1, 724/2, 1322, 2356

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

12
Pozemok
100,35,-

1/4
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
1284m2 (parc. č. 707/1), 47m2 (parc. č. 707/2)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1302
707/1,
707/2

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

13
Pozemok
50,18,-
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Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

Deň vydania: 15.10.2019

-

1/4
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
640m2 (parc. č. 710/1), 25m2 (parc. č. 710/2)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1303
710/1,
710/2

parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

14
Pozemok
81,29,-

1/8
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
2158m2
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1310

parcelné číslo

1017

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny dôvod
vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

15
Pozemok
39,14,-

1/4
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast
498m2 (parc. č. 2590/2), 20m2 (parc. č. 2590/3)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1311
2590/2,
2590/3

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

16
Pozemok
162,57,-

1/4
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
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Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

2158m2
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1669

parcelné číslo

2824

Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

17
Pozemok
1,1,-

2/108
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Zastavaná plocha a nádvorie
60m2
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1700

parcelné číslo

343

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

19
Pozemok
4.926,1.725,-

4/45
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Lesný pozemok
81972m2 (parc. č. 3165/111), 3208m2 (parc. č.
3165/711), 7190m2 (parc. č. 3165/811)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1886
3165/111, 3165/711, 3165/811

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

20
Pozemok
58,21,-

4/45
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Lesný pozemok
1095m2 (parc. č. 3165/611)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1887

parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €

Deň vydania: 15.10.2019

3165/611
21
Pozemok
18,-

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

350

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Hodnota (trhová) v €
7,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
2/126
Deň a dôvod zapísania do súpisu
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
parcela registra „E“, Orná pôda
432m2 (parc. č. 660), 748m2 (parc. č. 925/1), 22m2 (parc. č. 925/2), 21m2 (parc. č. 925/3),
305m2 (parc. č. 1168/1), 553m2 (parc. č. 1626/1), 26m2 (parc. č. 1626/2), 458m2 (parc. č.
Výmera pozemku v m2
1684/1), 24m2 (parc. č. 1684/2), 382m2 (parc. č. 1867/1), 6m2 (parc. č. 1867/2), 276m2
(parc. č. 2301/1), 45m2 (parc. č. 2301/2), 165m2 (parc. č. 2301/3), 290m2 (parc. č. 2398)
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. SR, Málinec, k.ú. Málinec
územie)
číslo LV
1937
660, 925/1, 925/2, 925/3, 1168/1, 1626/1, 1626/2, 1684/1, 1684/2, 1867/1, 1867/2, 2301/1,
parcelné číslo
2301/2, 2301/3, 2398
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

22
Pozemok
1,1,-

2/126
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
51m2
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1938

parcelné číslo

1168/2

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

23
Pozemok
12,5,-

2/126
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast (parc. č.
618/1),
Orná pôda (parc. č. 1230)
438m2 (parc. č. 618/1), 2158m2 (parc. č. 1230)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1947
618/1,
1230

Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €

24
Pozemok
3,2,-

Zabezpečovacie právo
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(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

2/126
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast
93m2
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1948

parcelné číslo

618/2

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

25
Pozemok
37,13,-

2/84
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast
4238m2 (parc. č. 3335/1), 995m2 (parc. č. 3335/3),
7m2 (parc. č. 3335/4)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1949
3335/1,
3335/3,
3335/4

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

26
Pozemok
2,1,-

2/84
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Lesný pozemok
51m2 (parc. č. 3335/2)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1950

parcelné číslo

3335/2

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

27
Pozemok
20,7,-

2/84
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Trvalý trávny porast (parc. č.
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417),
Orná pôda (parc. č. 1166/1)
1316m2 (parc. č. 417), 1392m2 (parc. č. 1166/1)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1951
417,
1166/1

Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo
Číslo súpisovej zložky
Typ súpisovej zložky
Súpisová hodnota v €
Hodnota (trhová) v €
Zabezpečovacie právo
(druh, poradie, zabezpečená pohľadávka, veriteľ, zabezpečená suma právny
dôvod vzniku ZP, odkaz na zápis v zozname pohľadávok)
Súdny alebo iný spor
Podielové spoluvlastníctvo
Deň a dôvod zapísania do súpisu
Deň a dôvod vylúčenia zo súpisu
Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV

28
Pozemok
1,1,-

2/84
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Orná pôda
36m2 (parc. č. 1166/2)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
1952

parcelné číslo

1166/2

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

30
Pozemok
23,9,-

2/126
08.01.2019; Majetok vo vlastníctve úpadcu
parcela registra „E“, Zastavaná plocha a nádvorie (parc.
č. 223),
Trvalý trávny porast (parc. č. 419)
53m2 (parc. č. 223), 337m2 (parc. č. 419)
SR, Málinec, k.ú. Málinec
2849
223,
419

Druh pozemku
Výmera pozemku v m2
Identifikácia pozemku (štát, obec, kat. územie)
číslo LV
parcelné číslo

Číslo súpisovej zložky majetku
1

Typ súpisovej položky majektu
Súbor nehnuteľností

Minimálna ponúknutá kúpna cena
15,- €

Číslo súpisovej zložky majetku
2-17, 19-28 a 30

Typ súpisovej položky majektu
Súbor nehnuteľností

Minimálna ponúknutá kúpna cena
3.192,- €

1.
2.
3.

4.

Majetok sa speňažuje ako dva súbory nehnuteľných vecí pod číslom súpisových zložiek - Súbor č. 1: č. súpisovej zložky 1 a Súbor
č. 2: č. súpisovej zložky 2-17, 19-28 a 30.
Podrobné informácie budú záujemcom poskytnuté správcom telefonicky na t.č. 0911 532 090.
Správca týmto vyzýva záujemcov, aby v lehote tridsať (30) kalendárnych dní od zverejnenia ponuky v Obchodnom vestníku
podávali záväzné ponuky a aby v rovnakej lehote zložili zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu na bankový účet konkurznej podstaty
vedený v Tatra banka, a.s.: IBAN: SK64 1100 0000 0029 3705 2458, VS:56822018; popis: Ján Grexa. Za deň zverejnenia tohto
oznámenia sa považuje nasledujúci deň po uverejnení tohto podania v Obchodnom vestníku, od ktorého začína plynúť stanovená
lehota.
Na ponuky doručené po stanovenej lehote a/alebo ponuky kde záloha na celú ponúknutú kúpnu cenu nebola zložená v stanovenej
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lehote, t.j. nebude v lehote na podanie ponuky pripísaná na účet správcu celá kúpna cena, nebude správca prihliadať.
Záujemcovia doručujú ponuky poštou alebo osobne do rúk správcu na adresu JUDr. Jana Živická, správca konkurznej podstaty,
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica v zalepenej obálke s označením „predaj –neotvárať – Ján Grexa".
Ponuka musí obsahovať všetky súpisové zložky Súboru č. 1: č. súpisovej zložky 1 a/alebo Súboru č. 2: č. súpisovej zložky 2-17,
19-28 a 30, výšku ponúkanej kúpnej ceny najmenej vo výške 15,- €/Súbor č.1 a/alebo vo výške 3.192,- €/Súbor č.2, identifikačné
údaje záujemcu – kupujúceho a písomný a telefonický kontakt na záujemcu - kupujúceho. Na ponuku, ktorá nebude obsahovať
tieto údaje, nebude správca prihliadať.
Správca vyhodnotí všetky doručené ponuky nasledujúci pracovný deň po skončení lehoty na predkladanie ponúk a bezodkladne
bude informovať úspešného záujemcu, ktorý splnil podmienky a ponúkol najvyššiu kúpnu cenu.
Ak viacerí záujemcovia ponúknu rovnakú kúpnu cenu, správca rozhodne žrebom.
Úspešný záujemca s najvyššou ponukou je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa
vyhodnotenia doručených ponúk.
V prípade, ak by úspešný záujemca v tejto 15 dňovej lehote neuzavrel kúpnu zmluvu a/alebo neuhradil celú kúpnu cenu, je správca
oprávnený uzatvoriť kúpnu zmluvu so záujemcom s druhou najvyššou ponukou, ktorý splnil podmienky ponukového konania.
Správca v lehote 15 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk, vráti poskytnutú zálohu na celú ponúknutú kúpnu cenu
neúspešným záujemcom bankovým prevodom na bankové spojenie z ktorého prijal zloženú zálohu, resp. bankové spojenie
oznámené v ponuke.
Vypratanie vecí je povinný zabezpečiť nadobúdateľ na svoje náklady.
Náklady spojené s registráciou vlastníckeho práva a prevzatím majetku znáša úspešný záujemca.

JUDr. Jana Živická, správca

K091738
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Petra Kopaničáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dolinky 3238/18, 962 12 Detva
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.06.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Jandová
Sídlo správcu:
Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/705/2019 S1295
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/705/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jana Jandová, so sídlom kancelárie Skuteckého 17, 974 01 Banská Bystrica, správca dlžníka Petra
Kopaničáková, nar. 16.06.1989, trvale bytom Dolinky 3238/18, 962 12 Detva, č. k. 2OdK/705/2019 týmto
v súlade s 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. Jana Jandová, správca

K091739
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gašpar Dezider
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Veľký Krtíš -, 990 01 Veľký Krtíš
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.03.1963
Obchodné meno správcu:
KASATKIN Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Komenského 14A, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/681/2019 S1812
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/681/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KASATKIN Recovery, k. s., správca dlžníka Dezider Gašpar, nar. 17. 03. 1963, trvale bytom Mesto Veľký Krtíš,
990 01 Veľký Krtíš, adresa na doručovanie Exnárova 17, 821 03 Bratislava; obchodné meno Dezider Gašpar, s
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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miestom podnikania Mesto Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 892 233týmto v súlade s ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") oznamuje, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, ktorý by existoval, preto konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu a z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Dezider Gašpar, nar. 17. 03. 1963, trvale bytom
Mesto Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, adresa na doručovanie Exnárova 17, 821 03 Bratislava; obchodné meno
Dezider Gašpar, s miestom podnikania Mesto Veľký Krtíš, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 44 892 233, končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v súlade s ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz
zrušuje.
KASATKIN Recovery, k. s., správca

K091740
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Oláh
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Unionka 8805/76, 960 01 Zvolen
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.06.1993
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Živická
Sídlo správcu:
Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/647/2019 S1777
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/647/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Oznam o skončení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 03.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č.
OV 132/2019 dňa 11.07.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu: Ján Oláh, nar. 23.06.1993, trvale
bytom Unionka 8805/76, 960 01 Zvolen (ďalej len „Úpadca“) a do funkcie správcu Úpadcu bola ustanovená:
JUDr. Jana Živická – správca konkurznej podstaty, so sídlom kancelárie: Bakossova 8, 974 01 Banská Bystrica,
zn. správcu S1777 (ďalej len ,,Správca“).
JUDr. Jana Živická - Správca Úpadcu, týmto podľa ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácií a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „ZKR“)
oznamuje, že po preskúmaní pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR vychádzajúc z návrhu na vyhlásenie
konkurzu a jeho príloh, čestných vyhlásení Úpadcu Správcovi, vlastného šetrenia Správcu a súčinností tretích
osôb, v konkurze nebol zistený majetok, ktorý by pokryl náklady konkurzu.
Na základe uvedeného Správca oznamuje, že konkurz č.k. 5OdK/647/2019, vyhlásený Uznesením Okresného
súdu Banská Bystrica zo dňa 03.07.2019, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 132/2019 dňa
11.07.2019, sa končí z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.

JUDr. Jana Živická, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091741
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vargová Marika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sklárska 390 / 5, 985 26 Málinec
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 14.08.1985
Obchodné meno správcu:
PERSPECTA Recovery, k. s.
Sídlo správcu:
Matúškova 48, 976 31 Vlkanová
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/777/2019 S1894
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/777/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

PERSPECTA Recovery, k.s. správca S 1894, so sídlom kancelárie Matúškova 48, 976 31 Vlkanová, správca
dlžníka Marika Vargová, nar. 14.08.1985, trvale bytom Sklárska 390/5, 985 26 Málinec, týmto v zmysle
ustanovenia § 167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení oznamuje, že dňa 10.10.2019, t. j. po skončení základnej prihlasovacej lehoty, bola
do kancelárie správcu doručená prihláška pohľadávky veriteľa:
VÚB, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, , ktorý si v konkurze na majetok Dlžníka
Marika Vargová prihlásil pohľadávky nasledovne:
Istina: 423,70 € - Úroky: 44,76 € - Celková suma: 468,46 €
Istina: 107,41 € - Úroky: 7,39 € - Celková suma: 114,80 €

Tieto pohľadávky v celkovej výške 583,26 € boli zapísané do zoznamu pohľadávok dňa 10.10.2019.

PERSPECTA
SKP S1894

Recovery,

k.s.

K091742
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Katarína Dobrotková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
ČSA 265/60, 967 01 Kremnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.07.1978
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 4OdK/579/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
4OdK/579/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 04.06.2019, sp. zn. 4OdK/579/2019,
zverejneným Obchodnom vestníku č. 110/2019 dňa 10.06.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka Katarína
Dobrotková, nar. 24.07.1978, trvale bytom Ulica Československej armády 265/60, 967 01 Kremnica (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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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 10.10.2019
Ing. Ernest Mésároš, správca

K091743
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peter Babic
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lúčna 1765/16, 962 05 Hriňová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1983
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Ernest Mésároš
Sídlo správcu:
Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/393/2019 S1250
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Banská Bystrica
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/393/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Ing. Ernest Mésároš, so sídlom kancelárie Nám. SNP 81/20, 960 01 Zvolen, značka správcu: S1250 (Správca),
správca dlžníka Peter Babic, nar. 27. 08. 1983, trvale bytom Lúčna 1765/16, 962 05 Hriňová, obchodné meno Peter Babic, s miestom podnikania Lúčna 1765/16, 962 05 Hriňová, IČO - 41855272 (Dlžník) týmto v zmysle §
167l ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov oznamuje všetkým
účastníkom konania, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok bola správcom do
zoznamu pohľadávok zapísaná nasledovná pohľadávka:
Veriteľ
IČO:
Ulica:
Číslo: Obec
PSČ: Štát
Prihlásená suma – Celková suma
BENCONT COLLECTION, a. s. 47 967 692 Vajnorská 100/A Bratislava 831 04 Slovenská republika 2601,65 EUR

Ing. Ernest Mésároš, správca

K091744
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Čonka Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Mlynská 234 / 9, 059 16 Hranovnica
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.03.1993
Obchodné meno správcu:
Prvá arbitrážna k.s.
Sídlo správcu:
MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/247/2019 S1429
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/247/2019
Druh podania:
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu

Prvá arbitrážna k.s., správca dlžníka Peter Čonka, nar.: 28.03.1993, trvale bytom Mlynská 234/9, 059 16
Hranovnica, v minulosti podnikajúci pod obchodným menom Peter Čonka, s miestom podnikania Mlynská
234, 059 16 Hranovnica, IČO: 50 049 798, (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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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konkurzu, in concreto:

Hnuteľná vec: osobné motorové vozidlo: FIAT SCUDO 220/XH5/1C, EVČ: PP 736DV, VIN: ZFA22000012545299;
Rok výroby: 2001; Farba: červená metalíza tmavá, Stav vozidla: primerané používaniu, Súpisová hodnota
majetku: 300,- Eur;

Prvá arbitrážna k.s.
Ing. Vojtech Švantner
komplementár spoločnosti

K091745
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: EURPAL Slovakia, s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 27, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 465 208
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Sídlo správcu:
Nám. sv. Egídia 93, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5K/12/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5K/12/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Jozef Beňo, PhD., správca úpadcu : EURPAL Slovakia, s. r. o., IČO: 36 465 208, Popradská 27, 064 01
Stará Ľubovňa zvoláva prvú schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 21.11.2019 o 11,00 hod. v kancelárii
správcu na Námestí sv. Egídia 40 /93, 058 01 Poprad

1. Prezentácia účastníkov o 10:30 hod.
2. Otvorenie schôdze veriteľov
3. Správa o doterajšom priebehu konkurzu a činnosti správcu
4. Informovanie o stave úpadcovho majetku
5. Hlasovanie o výmene správcu podľa § 36 Zák. č. 7/2005 Z.z.
6. Voľba veriteľského výboru
7. Zistenie stanovísk veriteľov vo veci ďalšieho postupu
8. Záver schôdze veriteľov

Pri prezentácii sa každý účastník preukáže dokladom totožnosti a zástupcovia veriteľov plnou mocou, resp.
dokladom preukazujúcim poverenie zastupovať veriteľa.

JUDr. Jozef Beňo, PhD.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091746
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavlína Demeterová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Študentská 1466/29, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1948
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Jaroščák ml.
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/626/2019 S1093
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/626/2019
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. Jozef Jaroščák, ml. konkurzný správca dlžníka Pavlína Demeterová, nar. 13.04.1948, trvale bytom:
Študentská 1466/29, 069 01 Snina, sp. zn.: 2OdK/626/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamuje,
že sa konkurz končí, nakoľko podstata nepokryje náklady konkurzu.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva nedotknuté právo veriteľa, v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa podľa Občianskeho zákonníka jej uspokojenia z toho, čo
odporovateľným právnym úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, a to aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná,
nevymáhateľná alebo nevykonateľná.
V zmysle ustanovenia § 166h ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z., oddlžením zostáva tiež nedotknuté právo veriteľa v
rozsahu svojej pôvodnej pohľadávky domáhať sa odporovateľnosti právneho úkonu, ktorým bolo zriadené záložné
právo, vecné bremeno alebo iná ťarcha na majetku dlžníka.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Jozef Jaroščák, ml. – správca

K091747
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ľuba Horvathová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.06.1988
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Miroslav Ondrušek
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/634/2019 S1885
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/634/2019
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 Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/634/2019 zo dňa 22.08.2019 bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Ľuba Horvathová, nar. 30.06.1988, Nižný Komárnik 12, 090 05 Nižný Komárnik (ďalej len
„Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka bol ustanovený: JUDr. Miroslav Ondrušek, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov, zn. správcu: S1885 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo
zverejnené v Obchodnom vestníku č. 166/2019 dňa 28.08.2019 pod značkou K075678.
V zmysle § 167h, ods. 1 ZKR „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu.
Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167v ods. 1 ZKR „Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý z
veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166i ods. 2, nie skôr, ako takéto šetrenia uskutočnil. Oznámením
v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.„
Vzhľadom k tomu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v zmysle ustanovenia § 167v ods.
1 ZKR oznamuje, že konkurz na majetok dlžníka Ľuba Horvathová, nar. 30.06.1988, Nižný Komárnik 12, 090
05 Nižný Komárnik, končí.
JUDr. Miroslav Ondrušek - správca

K091748
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 63 63, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/757/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/757/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
Ing. Jarmila Lišivková konkurzný správca dlžníka: Milan Sivák, nar. 26.11.1976, trvale bytom: Varadka 63, 086 36
Varadka, oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť v kancelárií správcu, na adrese: Radničné
námestie 33, 085 01 Bardejov v úradných hodinách počas pracovných dní od 08:30 do 12:30 a od 15:00 do 17:00
hod.
Termín je potrebné vopred dohodnúť telefonicky alebo faxom na čísle: 0910 939 297 alebo e-mailom:
jarmila.lisivkova@gmail.com.
V Bardejove, dňa 10.10.2019
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K091749
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 63, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/757/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/757/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Oznam o čísle účtu, na ktorý možno zložiť preddavok
Uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/757/2019-17 zo dňa 04.10.2019, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa 10.10.2019 pod značkou K090404, som bola ustanovená za správcu
dlžníka: Milan Sivák, nar. 26.11.1976, trvale bytom: Varadka 63, 086 36 Varadka.
V zmysle ustanovení § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení
oznamujem, že číslo bankového účtu, na ktorý je možno zložiť preddavok na trovy konania (s uvedením
čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu) pri popretí pohľadávky veriteľom je SK93
0900 0000 0051 3255 8359 (Slovenská sporiteľňa, a.s.). Preddavok možno zložiť len do uplynutia lehoty na
popieranie pohľadávok, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou musí
byť zložená samostatný preddavok.
V Bardejove, dňa 10.10.2019
Ing. Jarmila Lišivková – správca

K091750
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Milan Sivák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Varadka 63, 086 36 Varadka
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 26.11.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/757/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/757/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

Výzva na prihlásenie pohľadávky. Je potrebne dodržať stanovené termíny.
Invation the lodge a claim. Time limits to be observed.
V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000 ako správca dlžníka Milan Sivák, nar.
26.11.1976, trvale bytom: Varadka 63, 086 36 Varadka, že na majetok úpadcu bol Uznesením Okresného súdu
Prešov, spisová značka: 2OdK/757/2019-17 zo dňa 04.10.2019 v Obchodnom vestníku č. 196/2019 dňa
10.10.2019 vyhlásený konkurz a za správcu bol ustanovený Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom kancelárie:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov.
According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the truste of bankrupt
Milan Sivák, born: 26.11.1976, living Varadka 63, 086 36 Varadka, our duty si to inform you, that District Court in
Prešov, No.: 2OdK/757/2019-17 on the 04.10.2019 and promulgated in the Commercial bulletin No. 196/2019
from 10.10.2019 proclaimed bankruptcy of the bankrupt and simultaneously appointed Ing. Jarmila Lišivková,
trustee´s office: Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov as the legal guardian of the bankrupt.
Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom
za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho
rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva úpadcom (§ 23 ods. 1 ZKR v spojení s
ust. § 199 ods. 9 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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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 judical decision the day following the day
after the publishing of the judical decision in the Commercial report shall be considered. The deptor becomes the
bankrupt after declaring the bankruptcy (§ 23 sec. 1 BRA in connection woth the provision § 199 sec. 9 BRA).
Toto uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.10.2019.
This resolution became valid and enforceable on 11.10.2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) veritelia dlžníka sú povinní v
lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu. Prihláška musí
byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo
veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s
rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí
byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok,
ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky,
a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a
právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je
zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené
v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v
účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku
podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na
území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok
určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke
www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo
registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s
Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.
According to the Act No. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Recovery Act (hereinafter only "the BRA") the creditors
of the debtor have to lodge their claims in the period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy
procedure in one counterpart to the trustee´s office. The application must be lodged on the prescribed form. The
application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat
of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the
debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of
claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge
their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is
dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide
information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR.
Documents proving the information provided in the application of claim have to be enclosed to the application of
claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a
claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In
case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative
with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an
expert opinion stating the value of the claim has to be added. The form can be found on the website
www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the 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 alebo nebudú podpísané sa neprihliada. Na
prihlášky doručenú po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Neprihlásené zabezpečovacie právo
uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo
opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná
prihláška nahradí u správcu novou prihláškou.
Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed will not be
considered as claims. The application received after the regular lodging period is taken into account, but the
creditor can not exercise the voting rights and other rights related to lodged claim. Not lodged security rights
become extinct after the application period elapses. The trustee does not have the duty to notify the creditor to
amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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amended only by replacing the original application form by a new application form.
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 40 Nariadenia Rady (ES) č. 1346/2000 z 29.mája 2000.
This notice refers to the creditor who have their domicile or registered seat in other EU member state than in the
Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000.
Ing. Jarmila Lišivková, správca / trustee

K091751
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mária Mašlanková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sedlice 79, 08 243 Sedlice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 19.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/743/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/743/2019
Druh podania:
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok

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

V súlade s nariadením Rady /ES/ č. 2015/848 zo dňa 20.05.2015, ako správca dlžníka: Mária Mašlanková, nar.
19.07.1960 , Sedlice 79, 082 43 Sedlice, Slovenská republika (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn.: 2OdK/743/2019 zo dňa 23.9.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th May 2015, as the trustee of
the debtor: Mária Mašlanková, date of birth 19.07.1960, residency Sedlice 79, 082 43 Sedlice , Slovak
Republic (hereinafter only “the Debtor“), my duty is to inform that by the resolution of the District Court
Prešov, No. 2OdK/743/2019 dated on 23.9. 2019, the bankruptcy was declared on the Debtor‘s estate.
Toto uznesenie Okresného súdu Prešov bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 187/2019 dňa 27.09.2019.
Dňom 28.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu.
This resolution of the District Court Prešov was published in Business Journal No. 187/2019 on
27.09.2019. Bankruptcy was declared on 28.09. 2019.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení
konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa považuje
nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku. Vyhlásením konkurzu sa dlžník stáva
úpadcom (§ 167a ods. 3 ZKR v spojení s ust. § 199 ods. 9 ZKR).
The bankruptcy begins by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by
publishing the resolution on declaring the bankruptcy in the Business Journal, whereby as the day of
publishing (delivery) of the judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial
decision in the Commercial report shall be considered.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR") veritelia Dlžníka sú povinní
v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky voči dlžníkovi v jednom rovnopise u správcu na
adresu: JUDr. Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n. T., Slovenská republika alebo
elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného elektronického formuláru.
Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom osoby oprávnenej
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk
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na podanie elektronického podania.
Under the Act no. 7/2005 Coll. on Bankruptcy and Restructuring (the "Act on Bankruptcy and
Restructuring-ABR") the creditors of the debtor are required within the deadline of 45 days from the
permission of restructuring to lodge their claims against the Debtor in one counterpart with the trustee to
the address: JUDr. Jaroslava Oravcová, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov n.T., Slovak Republic or
electronically to his online mailbox using appropriate application form. The electronic filling and its
supplements have to be signed by the qualified electronic signature of person witch is authorized for
submission of electronic filling.
Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou. Právo na pomerné uspokojenie veriteľa tým
nie je dotknuté; môže byť však uspokojený len z výťažku zaradeného do rozvrhu zo všeobecnej podstaty, ktorého
zámer zostaviť bol oznámený v Obchodnom vestníku po doručení prihlášky správcovi. Zapísanie takejto
pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku s uvedením veriteľa a prihlásenej
sumy (§ 167l ods. 3 ZKR).
If the creditor delivers the application later to the trustee, the application shall be taken into
consideration, but the creditor cannot exercise the right to vote and other rights related to the registered
claim. The right to proportional satisfaction of the creditor shall not be touched; he can be satisfied only
from the gains put into the schedule from the general property, whose aim to put together was published
in the Business Journal after the delivery of the application to the trustee. The registration of such claim
into the list of the claims publishes the trustee in the Business Journal with stating the creditor and the
registered sum (§ 167l sec. 3 BRA).
V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi,
ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť v
konkurze uspokojený iba z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená. (§ 167l ods. 2 ZKR).
In the bankruptcy also the creditor alleges his claim by the application, who has the claim towards other
person as the bankrupt, if it is assured by the security right referring to the property of the bankrupt.
Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the gains acquired by encashing the property,
which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of the creditors can exercise only in
that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by which it is assured (§ 167l
sec. 2 BRA).

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať základné náležitosti, inak sa na prihlášku
neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, b)
meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku pohľadávky, d) poradie
uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f) podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
The application must be submitted on a pre-printed form and must include basic requirements; otherwise
it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a) name, surname
and residence or name and seat of the creditor, b) name, surname and residence or name and seat of the
bankrupt, c) legal reason of the establishment of the claim, d) order of satisfying the claim from the
general property, e) total sum of the claim, f) signature (§ 29 sec. 1 BRA).
Vzor tlačiva prihlášky a ostatných potrebných dokumentov je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva
spravodlivosti
Slovenskej
republiky,
na
nasledovnom
linku: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
The application must be filed in the prescribed form. A model application form and other
necessarydocuments are available on the website of the Ministry of Justice of the Slovak Republic on the
following link: https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx
Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order,
subject and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
V prihláške podmienenej pohľadávky musí byť uvedená aj skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť
alebo podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky (§ 29 ods. 3 ZKR).
In the application of conditional claim must be stated also the fact on which basis the claim should arise
or the condition, from which the establishment of the claim depends (§ 29 sec. 3 BRA).
Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the
fixtures shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29sec. 4
BRA).
Pohľadávka sa uplatňuje v eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be
stated by the trustee by the conversion according to the exchange rate determined and published on the
day of bankruptcy declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim is
alleged in currency, whose reference exchange rate is not stated or published by the European Central
Bank or by the National Bank of Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with
professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in
which extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6
BRA).
Prihlásenú pohľadávku je oprávnený poprieť len iný prihlásený veriteľ.
Authorised for denial of registered claim is only another registered creditor.
Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak republic,
is obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak republic for delivering and
to announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be
delivered only by publishing them in the Business Journal (§ 29 sec. 8 BRA).
Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch
Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s č. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU)
č.2015/848 z 20. mája 2015.
This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state
than in the Slovak Republic according to the Direction of the European Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
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JUDr. Jaroslava Oravcová, správca
JUDr. Jaroslava Oravcová, trustee

K091752
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Kormaník
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
17.novembra 552/23, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 04.07.1954
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 3OdK/115/2017S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
3OdK/115/2017
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Jozef Kormaník, nar. 4. 7. 1954, trvale bytom 17. novembra 552/23, 064 01 Stará
Ľubovňa, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 3 OdK/115/2017 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že
konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Jozef Kormaník, nar. 4. 7. 1954, trvale bytom. 17. novembra 552/23, 064
01 Stará Ľubovňa k o n č í . Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. §
167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K091753
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Drahomír Vnenčák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad-Matejovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie Slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/237/20018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/237/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Drahomír Vnenčák, nar. 28. 4. 1986, trvale bytom Allendeho 2723/76, 059 51 Poprad
– Matejovce, vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 5 OdK/237/2018 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1
zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že
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konkurznú podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného
dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka : Drahomír Vnenčák, nar. 28. 4. 1986, trvale bytom Allendeho 2723/76,
059 51 Poprad – Matejovce k o n č í . Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa
v zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K091754
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Gajdošová Zuzana
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Sabinovská 601/12, 082 71 Lipany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 29.12.1975
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ľuboš Bajužík
Sídlo správcu:
Námestie slobody 2, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/267/2018 S1309
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/267/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

V konkurznej veci dlžníka : Zuzana Gajdošová, nar. 29. 12. 1975, trvale bytom Sabinovská 601/12, 082 71 Lipany,
vedenej na Okresnom súde Prešov pod sp. zn. 2 OdK/267/2018 týmto v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom a účinnom znení /ďalej len ZKR/ oznamujem, že konkurznú
podstatu netvorí žiaden majetok, preto konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a z uvedeného dôvodu sa
konkurz na majetok dlžníka : Zuzana Gajdošová, nar. 29. 12. 1975, trvale bytom Sabinovská 601/12, 082 71
Lipany k o n č í . Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa konkurz končí, sa v zmysle ust. § 167v ods.
1 ZKR konkurz zrušuje.
JUDr. Ľuboš Bajužík, správca S 1309

K091755
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Vyšňovský Vlastimil
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Janáčkova 6647 / 24, 080 05 Prešov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 31.03.1957
Obchodné meno správcu:
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie
Sídlo správcu:
Floriánska 19, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/34/2018 S1742
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/34/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s., správca dlžníka: Ing. Vlastimil Vyšňovský, narodený:
31.03.1957, bytom: Janáčková 6647/24, 080 05 Prešov, v oddlžení konkurzom vedenom na Okresnom súde
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

367

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

Prešov, pod sp. zn. 2OdK/34/2018, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a
reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz
sa končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
V Košiciach, dňa 10.10.2019
KRÁLIK & PARTNERS, konkurzy a reštrukturalizácie k.s.
JUDr. Matúš Králik, PhD, komplementár

K091756
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lukáš Hatala
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Jarovnice 118, 082 63 Jarovnice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.07.1986
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jarmila Lišivková
Sídlo správcu:
Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/329/2019 S1857
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/329/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Oznam o zámere zostaviť rozvrh
Ing. Jarmila Lišivková, so sídlom Radničné námestie 33, 085 01 Bardejov správca majetku dlžníka: Lukáš Hatala,
nar.: 25.07.1986, Jarovnice 118, 082 63 Jarovnice, sp. zn.: 2OdK/329/2019, týmto v zmysle ustanovenia § 167u
ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
a účinnom znení, oznamuje zámer zostaviť rozvrh pre nezabezpečených veriteľov.
V zmysle ustanovenia § 167u ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom a účinnom znení: 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.

V Bardejove, dňa 10.10.2019

Ing. Jarmila Lišivková – správca

K091757
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 933/6, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/373/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/737/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Pavol Pecha, narodená 27.06.1977, bytom Hviezdoslavova
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933/6,059 21 Svit, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol
uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Starej Ľubovni, dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Duláková, správca

K091758
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pavol Pecha
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hviezdoslavova 933/6, 059 21 Svit
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.6.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/373/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/737/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky.
Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is needed to keep the determined
deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
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(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat” (sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att
iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka,
Pavol Pecha, nar. 27.06.1977, trvale bytom Hviezdoslavova 933/6, 059 21 Svit (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/737/2019 zo dňa 19.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/737/2019 from Septrember 19, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Pavol Pecha, nar. 27.06.1977, trvale bytom Hviezdoslavova 933/6, 059 21 Svit, Slovak Republic,
(hereinafter only „the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 185/2019 z 25.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 26.09.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 185/2019
from September 25, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
September 26, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
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4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská
52, 064 01 Stará Ľubovňa, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom
kancelárie Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
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druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Katarína Duláková
bankruptcy trustee
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K091759
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomírova 149, 090 03 Ladomírová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/741/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/741/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky.
Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is needed to keep the determined
deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat” (sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att
iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka,
Tomáš Cina, nar. 18.07.1992, trvale bytom 090 03 Ladomírová 149 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/741/2019 zo dňa 19.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
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According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/741/2019 from Septrember 19, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Tomáš Cina, nar. 18.07.1992, trvale bytom 090 03 Ladomírová 149, Slovak Republic, (hereinafter only
„the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 185/2019 z 25.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 26.09.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 185/2019
from September 25, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
September 26, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
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v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská
52, 064 01 Stará Ľubovňa, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom
kancelárie Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
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11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Katarína Duláková
bankruptcy trustee

K091760
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tomáš Cina
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomírova 149, 090 03 Ladomírová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 18.7.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/741/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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5OdK/741/2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Tomáš Cina, narodený 18.07.1992, bytom 090 03 Ladomírová
149 týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v
znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., IBAN: SK34
0900 0000 0051 6321 6271. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol uviesť číslo
popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Starej Ľubovni, dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Duláková, správca

K091761
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrean Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 46, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/742/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/742/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Andrea Grundzová, narodená 20.03.1989, bytom 090 05
Nižný Komárnik 46, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol
uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Starej Ľubovni, dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Duláková, správca

K091762
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Mário Trochan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ličartovce 142, 082 03 Lemešany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA
Sídlo správcu:
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/244/2019 S1366
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/244/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. Jozef Šperka, PhD., MBA, správca konkurznej podstaty dlžníka Mário Trochan, nar. 13.04.1970, bytom
Ličartovce 142, 082 03 Lemešany, týmto oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu a preto v
súlade s ustanovením § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na majetok dlžníka končí.
Zverejnením tohto oznámenia 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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JUDr. Jozef Šperka, PhD. MBA
správca dlžníka

K091763
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Andrean Grundzová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nižný Komárnik 46, 090 05 Nižný Komárnik
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 20.3.1989
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/742/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/742/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

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

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka,
Andrea Grundzová, nar. 20.03.1989, 090 05 Nižný Komárnik 46 (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že uznesením
Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/742/2019 zo dňa 19.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/742/2019 from Septrember 19, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Andrea Grundzová, nar. 20.03.1989, 090 05 Nižný Komárnik 46, Slovak Republic, (hereinafter only „the
Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 185/2019 z 25.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 26.09.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 185/2019
from September 25, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
September 26, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).
2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská
52, 064 01 Stará Ľubovňa, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom
kancelárie Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
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and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Katarína Duláková
bankruptcy trustee
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K091764
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Štefanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 28, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.9.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/743/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/743/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Katarína Duláková, správca majetku úpadcu Dana Štefanová, narodená 23.09.1970, bytom Bezručova 28,
085 01 Bardejov, týmto v súlade s § 167l v spoj. s § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí uplatnia svoje právo na popretie
pohľadávky iného veriteľa, že kauciu vo výške 350,- € sú povinní zložiť na účet vedený v Slovenskej sporiteľni,
a.s., IBAN: SK34 0900 0000 0051 6321 6271. Veriteľ popierajúci pohľadávku je povinný ako variabilný symbol
uviesť číslo popieranej pohľadávky zo zoznamu pohľadávok.
V Starej Ľubovni, dňa 10.10.2019
JUDr. Katarína Duláková, správca

K091765
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Dana Štefanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bezručova 28, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.9.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Katarína Duláková
Sídlo správcu:
Levočská 52/1484, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/743/2019/S1955
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/743/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie

Výzva na prihlásenie pohľadávky.
Je potrebné dodržiavať stanovené termíny /Summons to register claim. It is needed to keep the determined
deadlines.
(hu) "Felhívás követelés bejelentésére. Betartandó határidők"
(fr) «Invitation à produire une créance. Délais à respecter»
(es) «Convocatoria para la presentación de créditos. Plazos aplicables»
(cs) "Výzva k přihlášení pohledávky. Závazné lhůty"
(da) »Opfordring til anmeldelse af fordringer. Vær opmærksom på fristerne«
(de) „Aufforderung zur Anmeldung einer Forderung. Etwaige Fristen beachten!“
(et) "Nõude esitamise kutse. Järgitavad tähtajad"
(el) «Προ΄σκληση για αναγγελι΄α απαιτη΄σεως. Προσοχη΄ στις προθεσμι΄ες»
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(en) ‘Invitation to lodge a claim. Time limits to be observed’
(it) «Invito all’insinuazione di un credito. Termine da osservare»
(lv) "Uzaicinājums iesniegt prasījumu. Termiņi, kas jāievēro"
(lt) "Kvietimas pateikti reikalavimą. Privalomieji terminai"
(mt) "Stedina għal preżentazzjoni ta' talba. Limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati"
(nl) „Oproep tot indiening van schuldvorderingen. In acht te nemen termijnen”
(pl) "Wezwanie do zgłoszenia wierzytelności. Przestrzegać terminów"
(pt) «Aviso de reclamação de créditos. Prazos legais a observar»
(sl) "Poziv k prijavi terjatve. Roki, ki jih je treba upoštevati!"
(fi) ”Kehotus saatavan ilmoittamiseen. Noudatettavat määräajat”
(sv) ”Anmodan att anmäla fordran. Tidsfrister att iaktta”
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015, ako správca dlžníka,
Dana Štefanová, nar. 23.09.1970, Bezručova 607/28 085 01 Bardejov (ďalej len „dlžník“), oznamujem, že
uznesením Okresného súdu Prešov, sp. zn. 5OdK/743/2019 zo dňa 19.09.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka.
According to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th of May 2015, as the
bankruptcy trustee of the debtor, I am obliged to inform you that with the resolution of the District Court Prešov,
proc. no. 5OdK/743/2019 from Septrember 19, 2019, bankruptcy proceedings were declared on the Debtors
assets: Dana Štefanová, nar. 23.09.1970, Bezručova 607/28 085 01 Bardejov , Slovak Republic, (hereinafter only
„the Bankrupts“).
Uvedené uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. 185/2019 z 25.09.2019. Konkurz na majetok
dlžníka bol vyhlásený 26.09.2019.
The abovementioned resolution was published in the Commercial Gazelte of the Slovak Republic no OV 185/2019
from September 25, 2019. Bankruptcy proceedings onto the assets of the bankrupt were being declared on
September 26, 2019.
V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších
predpisov
(ďalej
len
„ZKR“)
platí:
According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act as amended (hereinafter only „the BRA“)
applies:
1. Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o
vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku, pričom za deň zverejnenia (doručenia) súdneho rozhodnutia sa
považuje nasledujúci deň po zverejnení súdneho rozhodnutia v Obchodnom vestníku (§ 167a ods. 3 ZKR v
spojení s § 199 ods. 9 ZKR).
1. The bankruptcy begin by declaring the bankruptcy. The bankruptcy is considered as declared by publishing the
resolution on declaring the bankruptcy in the Commercial report, whereby as the day of publishing (delivery) of the
judicial decision the day following the day after the publishing of the judicial decision in the Commercial report
shall be considered (§ 167a sec. 3 BRA in connection with the provision § 199 sec. 9 BRA).
2. Pohľadávka sa v konkurze uplatňuje prihláškou (§ 28 ods. 1 ZKR). V konkurze sa prihláškou uplatňujú
pohľadávky uvedené v § 166a ods. 1 ZKR, a to aj pohľadávky, ktoré už boli uplatnené na súde, ako aj
pohľadávky vykonateľné, vrátane tých, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia alebo exekúciou. Uplatniť v
konkurze prihláškou možno aj oddlžením nedotknuté pohľadávky (§ 166c ZKR).

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

383

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

2. The claim shall be alleged by an application form (§ 28 sec. 1 BRA). During the bankruptcy, claims listed in §
166a sec. 1 BRA, claims which already have been applied in court, executable claims and claims which are
enforced by execution of injunction or by execution itself are applied by application form. Wiping out intact claims
during bankruptcy is possible by applying of application form as well (§ 166c BRA).
3. Zabezpečený veriteľ úveru na bývanie je oprávnený sa prihlásiť, iba ak je už pohľadávka z úveru na bývanie v
celom rozsahu splatná, alebo ak sa prihlásil zabezpečený veriteľ, ktorého zabezpečovacie právo je skoršie v
poradí (§ 167l ods. 1 ZKR).
3. Secured creditor of housing loan is entitled to register only if the housing loan claim is already fully payable or if
secured creditor, whose security law is listed higher in order, had registered (§ 167l sec. 1 BRA).
4. V konkurze môže svoje práva uplatniť prihláškou aj ten, kto by s poukazom na výhradu vlastníctva mohol inak
žiadať vylúčenie veci zo súpisu alebo ten, kto dlžníkovi prenajal vec za dohodnuté nájomné na dobu určitú s
cieľom prevodu prenajatej veci do vlastníctva dlžníka. Takíto veritelia právo uplatňujú v konkurze rovnako ako by
uplatňovali zabezpečovacie právo. Takýto veriteľ prihláškou poveruje správcu na súpis a speňaženie veci s
výhradou vlastníctva. Na postavenie takéhoto veriteľa sa použijú primerane ustanovenia upravujúce postavenie
zabezpečeného veriteľa (§ 29 ods. 9 a 10 ZKR).
4. Anyone who could request to wipe assets off the inventory of property or who leased an asset to the debtor in
Exchange for agreed wage for fixed period withan intention of transferring the hired asset´s ownership to the
debtor can apply his rights by application form with pointing on a reserve ownership during the bankruptcy. This
creditors are entrusting insolvency administrator to catalog and sell the assets with reserve ownership by
application form. Provisions establishing the status of secured creditors are accordingly applied to this credotors (§
29 sec. 9 and 10 BRA).
5. V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako
úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu. Takýto veriteľ môže byť
v konkurze uspokojený z výťažku získaného speňažením majetku, ktorý zabezpečuje jeho pohľadávku, pričom
hlasovacie práva na schôdzi veriteľov môže vykonávať iba v rozsahu, v akom jeho pohľadávka bude
pravdepodobne uspokojená z majetku, ktorým je zabezpečená (§ 28 ods. 7 ZKR).
5. Also creditors, who have claim against the third person, howevew secured by Debtors assets, have to lodge
their claim in bankruptcy proceedings in question. Such creditor can be satisfied in the bankruptcy only from the
gains acquired by encashing the property, which ensures his claim, whereby the rights to vote at the meeting of
the creditors can exercise only in that extent, in which his claim will be probably satisfied from the property, by
which it is assured (§ 28 sec. 7 BRA).
6. Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom kancelárie Levočská
52, 064 01 Stará Ľubovňa, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od
vyhlásenia konkurzu alebo elektronicky do jeho elektronickej schránky prostredníctvom na to určeného
elektronického formuláru. Elektronické podanie a jeho prílohy musia byť podpísané zaručeným elektronickým
podpisom osoby oprávnenej na podanie elektronického podania. Za začiatok lehoty na prihlásenie pohľadávok do
konkurzu sa považuje deň nasledujúci po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku (§
199 ods. 9 druhá veta ZKR).
6. The application form shall be submitted in one counterpart to the truste – JUDr. Katarína Duláková, so sídlom
kancelárie Levočská 52, 064 01 Stará Ľubovňa, Slovak Republic, whereby it must be delivered to the truste in the
basic registration period within 45 days from declarig the bankruptcy or electronically to his online mailbox using
appropriate application form. The electronic filling and its supplements have to be signed by the qualified
electronic signature of person witch is authorized for submission of electronic filling. The beginning of the period
for registration of the claim to the bankruptcy shall be considered the day following the publishing of the resolution
on declaring the bankruptcy in the Commerial report (§ 199 sec. 9 second sentence BRA).
7. Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať
hlasovacie právo. Zapísanie takejto pohľadávky do zoznamu pohľadávok správca zverejní v Obchodnom vestníku
s uvedením veriteľa a prihlásenej sumy. Doručenie prihlášky správcovi má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik
práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde (§ 167l ods. 3 ZKR).
7. If the creditor delivers the application to the truste in a later period, the application is being taken into account,
however, the creditor cannot exercise his/her voting right. The registration of such claim into the list of the claims
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publishes the trustee in the Commerial report with stating the creditor and the registered sum. The delivery of the
application to the truste has for the truste has fory the court (§ 167l sec. 3 BRA).
8. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive /vzor tlačiva je k dispozícii na internetovej stránke:
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/ a musí obsahovať základné
náležitosti, inak sa na prihlášku neprihliada. Základnými náležitosťami prihlášky sú: a) meno, priezvisko a bydlisko
alebo názov a sídlo veriteľa, b) meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, c) právny dôvod vzniku
pohľadávky, d) poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, e) celková suma pohľadávky, f)
podpis (§ 29 ods. 1 ZKR).
8. The application must be submitted on a pre-printed form /registration form can be found on the webside
https://www.justice.gov.sk/Formulare/Stranky/Konkurz-a-restrukturalizacia.aspx/
and
must
include
basic
requirements, otherwise it will not be taken into consideration. The basic requirements of the application are: a)
name, surname, the domicile or business name and registered office of the creditor, b) name, surname, the
domicile or business name and registered office of the bankrupt debtor, c) the legal cause of claim, d) order of
satisfying the claim from the general property, e) total such of the claim, f) signature (§ 29 sec 1 BRA).
9. Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť podaná samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy,
druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva (§ 29 ods. 2 ZKR).
9. For each assured claim one application must be submitted with stating the assured sum, type, order, subject
and legal reason of establishment of the security right (§ 29 sec. 2 BRA).
10. Celková suma pohľadávky sa v prihláške rozdelí na istinu a príslušenstvo, pričom príslušenstvo sa v prihláške
rozdelí podľa právneho dôvodu vzniku (§ 29 ods. 4 ZKR).
10. The total sum of the claim shall be divided in the application in the principal and fixtures, whereby the fixtures
shall be divided in the application according to the legal reason of the establishment (§ 29 sec. 4 BRA).
11. Pohľadávka sa uplatňuje eurách. Ak sa pohľadávka neuplatní v eurách, sumu pohľadávky určí správca
prepočtom podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného v deň vyhlásenia konkurzu Európskou
centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska. Ak je pohľadávka uplatnená v mene, ktorej referenčný
výmenný kurz Európska centrálna banka ani Národná banka Slovenska neurčuje a nevyhlasuje, sumu
pohľadávky určí správca s odbornou starostlivosťou (§ 29 ods. 5 ZKR).
11. The claim shall be alleged in Euros. If the claim is not alleged in Euros, the sum of the claim shall be stated by
the truste by the conversion accordingto the Exchange rate determined and published on the day of bankruptcy
declaration by the European Central Bank or National Bank of Slovakia. If the claim as alleged in currency, whose
reference exchange rate is not stated or published by the European Central Bank or by the National Bank of
Slovakia, the sum of the claim shall be determined by the trustee with professional care (§ 29 sec. 5 BRA).
12. K prihláške sa pripoja listiny preukazujúce v nej uvedené skutočnosti. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v
prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve, v akom rozsahu, prípadne dôvody, prečo o
pohľadávke v účtovníctve neúčtuje (§ 29 ods. 6 ZKR).
12. To the claim shall be attached the documents, which prove the stated facts. The creditor, who is the
accounting unit, determines in the application a statement, if he accounts the claim in the accountancy, in which
extent, or possible reasons, why he does not accounts the claim in the accountancy (§ 29 sec. 6 BRA).
13. Veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, je
povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie s bydliskom alebo sídlom na území Slovenskej republiky a
ustanovenie zástupcu písomne oznámiť správcovi, inak sa mu budú písomnosti doručovať, len zverejnením v
Obchodnom vestníku (§ 29 ods. 8 ZKR).
13. The creditor, who does not have the residence or seat or affiliation of the company in the Slovak Republic, is
obliged to determine his representative with residence or seat in the Slovak Republic for delivering and to
announce the determination of the representative to the trustee, otherwise the documents will be delivered only by
publishing them in the Commercial report (§ 29 sec. 8 BRA).
14. Podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka, ktorá sa v konkurze uplatňuje prihláškou, nemožno opraviť ani
doplniť (§ 30 ods. 2 ZKR).
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14. The submission, by which the claim was alleged, which will be alleged in the bankruptcy by an application,
cannot be corrected nor amended (§ 30 sec. 2 BRA).
15. Táto výzva sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských
štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike v súlade s čl. 54 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 2015/848 z 20. mája 2015 o insolvenčnom konaní.
15. This notice refers to the creditors who have their domicile or registered seat in other EU member state than in
the Slovak Republic according to the Direction of the European Parlament and Council No. 2015/848 dated 20th
May 2015.
JUDr. Katarína Duláková
bankruptcy trustee

K091766
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semanová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/745/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/745/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca dlžníka Helena Semanová, nar.
23.09.1966, trvale bytom J.Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov, SR, (ďalej len „dlžník“), v zmysle § 85 ods. 2
zák. 7/2005 Z. z. oznamuje účastníkom konkurzného konania, že do správcovského spisu je možné nahliadať
v kancelárií správcu na adrese: Vajanského 43, 080 01 Prešov v úradných hodinách od 8.00 hod. do 12.00 hod.
a od 13.00 hod. do 15.00 hod. Žiadosti na zapísanie do poradovníka na nahliadanie do spisu možno podávať
telefonicky na t.č.: 0911 554 743, písomne na adresu kancelárie správcu, príp. mailom na
adresu spravca.gula@gmail.com.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K091767
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Emília Turtáková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná 168/10 168/10, 058 01 Gánovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.07.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivana Orosová
Sídlo správcu:
Masarykova 10, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/397/2019 S1681
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/397/2019
Druh podania:
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo 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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Konečný rozvrh výťažku pre nezabezpečených veriteľov
Uznesením Okresného súdu Prešov sp. zn.: 5OdK/397/2019 zo dňa 05.06.2019, zverejneným v Obchodnom
vestníku č. 111/2019 zo dňa 11.06.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Emília Turtáková, nar.
11.07.1960, trvale bytom Hlavná 168/10, 058 01 Gánovce a zároveň súd ustanovil JUDr. Ivana Orosová so
sídlom kancelárie Masarykova 10, 080 01 Prešov do funkcie správcu konkurznej podstaty dlžníka.

V konkurze si svoje pohľadávky prihlásili nižšie uvedení nezabezpečení veritelia :
Veriteľ

Prihlásená/ zistená suma

1.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

2 751,21 €

2.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

834,89 €

Do konkurzu nebola prihlásená žiadna zabezpečená pohľadávka.

Majetok dlžníka a jeho speňaženie
Súpis majetku všeobecnej podstaty dlžníka bol správcom zverejnený v OV č. 157/2019 dňa 15.08.2019.

Majetok konkurznej podstaty tvorí pohľadávka z účtu:
- číslo účtu: SK5609000000005131798254
- mena: EUR
- označenie banky: Slovenská sporiteľňa, a.s.
- celková suma podliehajúca konkurzu: 529,88 EUR.

Súpisová hodnota majetku je 529,88 EUR. Deň zápisu do súpisu majetku: 02.08.2019. Dôvod zápisu do súpisu
majetku: §167h ods.1 ZKR.
Spolu výťažok zo speňaženia predstavuje sumu 529,88 €.

Náklady konkurzu
a. odmena správcu a náklady speňaženia a rozvrhu výťažku ............................................................5,29 €
b. nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu - paušálna náhrada nákladov za vedenie kancelárie
..........................................................................................................................................150, - €
nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu - náklady konkurzu (poštovné) ......10,80 €
c. náklady spojené so správou majetku podliehajúceho konkurzu ...................................................... 0,- €
d. preddavok na trovy znaleckého posudku ......................................................................................... 0,- €
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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e. úhrada nákladov šetrení vykonaných správcom na podnet veriteľa v sume schválenej zástupcom veriteľov
alebo schôdzou veriteľov ......................................................................................................0,- €
Pohľadávky proti všeobecnej podstate predstavujú celkom sumu 166,09 €.

Odmena správcu
• paušálna odmena správcu v sume 500,- € podľa § 166j ods. 5 ZKR a podľa § 12a ods. 1 vyhlášky MS SR č.
665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, bola započítaná na preddavok poukázaný Okresným súdom Prešov na
účet správcu.
• výpočet odmeny správcu z výťažku (speňaženie peňažných prostriedkov v mene euro ich zabezpečením)
podľa § 20 ods. 2 vyhlášky č. 665/2005 Z. z. ako 1 % zo sumy 529,88 € = 5,29 €.

Nevyhnutné výdavky správcu spojené s vedením konkurzu
• nevyhnutné náklady konania vyúčtoval správca v celkovej výške 10,80 €. Náklady pozostávali z uhradeného
poštovného.
• náhradu za vedenie kancelárie vyúčtoval správca za mesiace 06/2018 až 09/2019 v celkovej výške 120,- €; za
mesiac 10/2019 v celkovej výške 30,- €. Náhradu za vedenie kancelárie v ďalších mesiacoch si správca
neuplatnil.
Vyššie uvedené vyúčtoval správca faktúrou č. FA 20191031 v celkovej výške 166,09 €.

Súdny poplatok za konkurz
Uvedený poplatok bude uhradený Okresnému súdu Prešov podľa položky 5 písm. d) sadzobníka súdnych
poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 71/1992Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo
výške 0,2 % z výťažku zahrnutého do rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty. Pri výpočte súdneho poplatku
správca vychádzal zo sumy výťažku zo speňaženia majetku konkurznej podstaty v celkovej výške 529,88 € ako
základu pre výpočet súdneho poplatku. Súdny poplatok potom predstavuje po zákonnom zaokrúhľovaní sumu 1,€.

Spory vyvolané a súvisiace s konkurzom
Ku dňu zostavenia návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov správca neeviduje žiadne
súdne spory o určení popretých pohľadávok a ani žiadne spory, ktorými by mohol byť dotknutý majetok dlžníka
podliehajúci konkurzu.

2. Rozvrhová časť návrhu konečného rozvrhu výťažku
Celková suma majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty (súpisová hodnota): 529,88 €
Celková suma pohľadávok proti všeobecnej podstate vrátane súdneho poplatku: 167,09 €.
Čistý výťažok určený na uspokojenie pohľadávok nezabezpečených veriteľov : 362,79 €

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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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Pomerné rozdelenie čistého výťažku pre nezabezpečené pohľadávky veriteľov predstavuje pomerné uspokojenie
vo výške 0,10116561 % hodnoty zo zistenej pohľadávky každého nezabezpečeného veriteľa.
Veriteľ

Zistená suma

Centové vyrovnanie

Uspokojenie

1.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

2 751,21 €

278,327

278,33 €

2.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

834,89 €

84,462

84,46 €

V Prešove 09.10.2019
JUDr. Ivana Orosová, správca

K091768
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Semanová Helena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
J. Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.09.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Gula
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/745/2019 S1343
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/745/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

JUDr. Marek Gula, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1343, správca úpadcu dlžníka Helena
Semanová, nar. 23.09.1966, trvale bytom J.Grešáka 3558/25, 085 01 Bardejov, SR, (ďalej len „dlžník), týmto
v súlade s ustanovením § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení
neskorších predpisov (ZKR) oznamuje veriteľom, ktorí si uplatnia svoje právo na popretie pohľadávky iného
veriteľa podľa § 32 ods. 2 ZKR, že 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.
Výšku preddavku na trovy konania sú povinní zložiť na účet vedený v UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK38 1111 0000 0010 1265 1008, SWIFT: UNCRSKBX.
Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky
uplatnenej samostatnou prihláškou musí byť zložená samostatná kaucia. V zmysle § 32 ods. 7 ZKR je popretie
pohľadávky veriteľom účinné, len ak bolo podané na predpísanom tlačive a na bankový účet správcu bol zložený
preddavok na trovy konania vo výške podľa § 32 ods. 19 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok
ako variabilného symbolu.
JUDr. Marek Gula
správca úpadcu

K091769
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
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa 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 Prešov
5K/16/2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho
konkurzu

Oznámenie ponukového konania – predaj hnuteľného majetku – IV. kolo – bez určenia minimálnej kúpnej
ceny
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

49

1988

67

1983

Súradnicová vyvrtávačka ZE 450A, VČ: CCCP
EČ: 402014
Sústružnícky poloautom. SPT16NC, VČ: 210
401463
Vodorovná vyvrtávačka WKV100, VČ: 565
401331
Frézka portálová FLP1000/MUB, VČ: 6036
401080

74

1988

Trieskač metací TMSO 2,4/3, VČ: 57494 EČ: 401999 16.10.2018

5000

80

1988

3000

85

1987

89

neznámy

92

neznámy

93

2005

96

neznámy

106

neznámy

147

neznámy

Vozová pec RO-O-20.30 VČ: 872218 EČ: 401821
16.10.2018
Frézka konzolová FGS32/40, VČ: 23300368 EČ:
401810
16.10.2018
Zváračka VARIOSTAR 317, VČ: 12509014 EČ:
402336
16.10.2018
Vodorov.vyvrtav.odmeriavanieIP390, VČ: EČ: 402342
(IMA401331)
16.10.2018
Vŕtačka súradnicová odmeriavanie IP420, VČ: EČ:
402343 (IMA402014)
16.10.2018
odmeriavanie k súrad.vyvrtav. VČ: EČ:402346
(IMA402014)
16.10.2018
Podlahový automat DELUX 55B/2SP, VČ: 171200346
EČ: 402357
16.10.2018
Zváracie trafo univerzálne USM260, VČ: 1445 EČ:
400378
16.10.2018

162

1988

Stroj brúsiaci a leštiaci 27, VČ: 21382 EČ: 401104
16.10.2018
Súbor majetku - spojovací materiál - rôzne druhy
(skrutky, matice, kolíky, poistné krúžky a pod...) počet
neznámy cca 60 tis. ks
16.10.2018

2000

Stav
Dôvod
opotrebovanosti zapísania
majetku
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu
vlastníctvo
bežné opotrebenie Úpadcu

3500

neopotrebené

63
66

289

1985
1985

Deň zápisu Súpisová
majetku
hodnota
/EUR/

Súpisová zložka - popis
422

16.10.2018

5000

16.10.2018

8000

16.10.2018

14000

16.10.2018

15000

EČ:
EČ:
EČ:

3500
2000
1000
500
100
3000
300

vlastníctvo
úpadcu

Ponukové konanie sa uskutoční na základe týchto podmienok:
1. Verejné ponukové konanie sa uskutočňuje zverejnením v Obchodnom vestníku. Inzercia ponukového
konania je realizovaná aj prostredníctvom inzertných web portálov s celoštátnou pôsobnosťou. Víťazom
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na svojom webovom sídle: www.justice.gov.sk

390

Obchodný vestník 199/2019

2.
3.
4.

5.
a.

b.

c.
d.
e.
f.
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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.
Hnuteľné veci sa predávajú každá samostatne v stave v akom sa nachádzajú, t. j. v akom stoja a ležia.
Správca nezodpovedá za ich vady spôsobené užívaním, opotrebovaním ani za ich funkčnosť, prípadne
funkčnosť niektorých ich častí.
Minimálna kúpna cena v tomto kole ponukového konania nie je určená, správca je však oprávnený
odmietnuť neprimerane nízku ponuku, ako aj všetky predložené ponuky a to aj bez uvedenia dôvodu.
Záujemca zloží na účet vedený pre účely konkurzného konania: č. účtu: SK42 0900 0000 0051 4768
7591, zálohu vo výške 10 % zo súpisovej hodnoty bez DPH, pričom ako variabilný symbol uvedie číslo
tej ktorej majetkovej položky a ktorú prejavuje záujem. 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.
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:
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),
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,
čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči úpadcovi,
čestné vyhlásenie, že záujemca súhlasí so všetkými podmienkami tohto ponukového konania,
označenie súboru majetku, o ktoré záujemca danou ponukou prejavuje záujem,
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
jasné označenie, správca nezodpovedá za predčasné otvorenie tejto ponuky, pričom platí, že záujemca
podmienky nesplnil. Každý záujemca môže predložiť iba jednu ponuku.
7. 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
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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.
Záujem o osobnú obhliadku hnuteľných vecí prosíme dohodnúť vopred buď mailom so správcom,
resp. s povereným zamestnancom správcu p. Mitaľom na tel. čísle 0948 868 293. 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.
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 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

K091770
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Michal Šuliga
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hasičská 32, 059 31 Lučivná
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 30.07.1964
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jaroslava Oravcová
Sídlo správcu:
Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/467/2019 S964
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/467/2019
Druh podania:
Iné zverejnenie
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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JUDr. Jaroslava Oravcová správca dlžníka : Michal Šuliga, nar. 30.07.1964, trvale bytom Hasičská 32, 059 31
Lučivná, podnikajúci pod obchodným menom Michal Šuliga – STAVREAL, s miestom podnikania 059 31 Lučivná
60, IČO : 10 729 615, týmto v zmysle ust. § 76 a nasl. ZKR a § 37 a nasl. vyhlášky Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje opravu súpisu všeobecnej
podstaty - druh podania : doplnenie súpisu majetku všeobecnej podstaty o novú súpisovu zložku , zverejnené
v OV č. 176/2019 dňa 12.9.2019 pod K081010 , ( oprava číslovania súpisových zložiek) takto :
Súpisová zložka majetku č. 2
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra „C,“ Číslo LV: 487 , Parcelné číslo: 699/128,Výmera v
(m2): 2214, Druh pozemku: Ostatná plocha, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Veľký Slavkov,
Katastrálne územie: Veľký Slavkov, Spoluvlastnícky podiel: 1/12, Deň zapísania : 05.09.2019, Súpisová
hodnota: 28,09 €,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase
vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka č.3
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728 Parcelné číslo:204/1, Výmera v
(m2): 1725, Druh pozemku: Orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 07.09.2019,Súpisová hodnota: 117,38 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka č.4
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 233/1, Výmera
v (m2): 1335, Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 16,15
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu
Súpisová zložka č.5
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 317/1, Výmera
v (m2): 778, Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019, Súpisová hodnota: 9,53
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu
Súpisová zložka č. 6
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 317/2, Výmera
v (m2): 672, Druh pozemku: Orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 45,72 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 7
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 372/1, Výmera
v (m2): 1401, Druh pozemku: Trvalý trávny porast, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 16,95
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu
Súpisová zložka č. 8
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Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 731/1, Výmera
v (m2): 2636, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 179,39 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 9
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 809/1, Výmera
v (m2): 2444, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 166,31 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka č. 10
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 809/2, Výmera
v (m2): 658, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 44,77 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 11
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 809/3, Výmera
v (m2): 1431, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 97,37 €, Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 12
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1010/2, Výmera
v (m2): 2654, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 180,60 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 13
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1082/5, Výmera
v (m2): 951, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 64,71 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 14
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1082/6, Výmera
v (m2): 1556, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 105,88 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka č. 15
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1082/7, Výmera
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v (m2): 721, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 49,06 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka č. 16
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1082/8, Výmera
v (m2): 228, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 15,51 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu
Súpisová zložka č. 17
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1262/1, Výmera
v (m2): 1833, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 124,73 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 18
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1262/2, Výmera
v (m2): 1615, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 109,90 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 19
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1484/1, Výmera
v (m2): 830, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 54,48 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 20
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1539/2, Výmera
v (m2): 2606, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 177,33 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 21
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1610/1, Výmera
v (m2): 4753, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 57,51
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu

Súpisová zložka č. 22
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1624/1, Výmera
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v (m2): 4496, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 54,40
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu

Súpisová zložka č. 23
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1732/2, Výmera
v (m2): 9981, Druh pozemku: trvalý trávny porast, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 120,70
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu

Súpisová zložka č. 24
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1733/2, Výmera
v (m2): 1407, Druh pozemku: orná pôda, Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná, Katastrálne
územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 95,74 €,Dôvod
zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia konkurzu

Súpisová zložka č. 25
Popis súpisovej zložky majetku: Pozemok, Parcela registra : „E „ , Číslo LV: 728, Parcelné číslo: 1734/2, Výmera
v (m2): 2874, Druh pozemku: trvalý trávny porast , Štát: Slovenská republika ,Okres: Poprad, Obec: Lučivná,
Katastrálne územie: Lučivná, Spoluvlastnícky podiel: 1/2, Deň zapísania : 05.09.2019,Súpisová hodnota: 34,77
€,Dôvod zaradenia do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) ZKR - majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia
konkurzu
Poznámka : podľa § 167s ZKR správca pri speňažení nie je viazaný predkupným právom. Podľa § 167r ZKR je
oprávnená osoba so súhlasom dlžníka oprávnená vykúpiť ktorúkoľvek časť majetku dlžníka za cenu stanovenú
znaleckým posudkom

Vo Vranove n.T., 10.10.2019
JUDr. Jaroslava Oravcová, správca

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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K091771
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Belej Andrej
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Dlhá 276 / 24, 094 13 Dlhé Klčovo
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.02.1980
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Martin Kirňak
Sídlo správcu:
Vajanského 43, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/562/2019 S1498
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/562/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisu všeobecnej podstaty
JUDr. Martin Kirňak, správca so sídlom kancelárie Vajanského 43, 080 01 Prešov, zapísaný v Zozname správcov
vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1498, správca úpadcu Andrej Belej, nar.
07.02.1980, trvale bytom Dlhá 276/24, 094 13 Dlhé Klčovo, SR, podnikajúci pod obchodným menom Andrej Belej,
s miestom podnikania Dlhá 276/24, 094 13 Dlhé Klčovo, SR, IČO: 40 556 841 (ďalej len „úpadca“), v súlade s
ustanovením § 167j ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje Súpis majetku všeobecnej konkurznej podstaty:
Súpisová zložka por. č. 1:
·

obchodný podiel úpadcu v obchodnej spoločnosti Vaše Okná, s.r.o., so sídlom Dlhá 153, 094 13 Dlhé
Klčovo, IČO: 44 708 459, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Pršov, oddiel: Sro, vložka č.
21439/P, o veľkosti 50 % základného imania, hodnota súpisovej zložky 3.500,- Eur;

K091772
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lesný Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 205/5, 059 92 Huncovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 24.11.1969
Obchodné meno správcu:
Areko Group, k. s.
Sídlo správcu:
Budovateľská 38, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdS/7/2019 S1689
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdS/7/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Areko Group k.s., so sídlom kancelárie Budovateľská 38, 080 01 Prešov, IČO: 47 632 836, zapísaná v Zozname
správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1689, správca dlžníka Ján Lesný, nar.
24.11.1969, Školská 205/5, 059 92 Huncovce, oznamuje veriteľom, že do správcovského spisu je možné
nahliadnuť v kancelárii správcu na adrese Budovateľská 38, 080 01 Prešov v pracovných dňoch pondelok až
piatok počas úradných hodín kancelárie správcu od 8:30 hod. do 11:30 hod. a od 12:30 hod. do 15:30 hod.
Termín nahliadnutia do spisu odporúčame vopred si dohodnúť e-mailom na adrese areko.group@gmail.com.
Ing. Mgr. Jaroslav Dolný, PhD. komplementár spoločnosti Areko Group k. s., správca dlžníka
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K091773
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Fedorš Marián
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrová 123, 086 02 Petrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.12.1974
Obchodné meno správcu:
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Sídlo správcu:
Námestie slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/625/2019 S1818
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/625/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.08.2019 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka: Marián
Fedorš, nar. 28.12.1974, bytom: Petrová 123, 086 02 Petrová, (ďalej len „Dlžník“) a do funkcie správcu Dlžníka
bol ustanovený: I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s., správca, so sídlom: Námestie Slobody 98, 093 01
Vranov nad Topľou, kancelária: Námestie Slobody 98, 093 01 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, zn.
správcu: S 1818 (ďalej len ,,Správca“). Predmetné uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. OV
163/2019 dňa 23.08.2019.
Správca v súlade s ustanovením § 167 j ZKR je povinný vyhotoviť súpis majetku. Správca týmto oznamuje
veriteľom, že nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu v konkurze vyhlásenom na majetok
dlžníka: Marián Fedorš, nar. 28.12.1974, bytom: Petrová 123, 086 02 Petrová, ktorý by mohol byťpoužitý na
uskojenie veriteľov.
Správca bude ďalej pokračovať v zisťovaní majetku pri vynaložení minimálnych nákladov. V zmysle
ustanovenia § 166i ods. 1 ZKR platí, že správca pri preskúmaní pomerov dlžníka vychádza najmä zo
zoznamu majetku, zoznamu veriteľov a informácií poskytnutých dlžníkom, veriteľmi, prípadne inými
osobami. Správca vykoná s odbornou starostlivosťou šetrenia ohľadom majetku a záväzkov,
prípadne ďalšie šetrenia, ktoré sú časovo nenáročné a možno ich zabezpečiť s nepatrnými nákladmi.
V zmysle ustanovenia § 166i ods. 2 ZKR platí, že správca vykoná iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týcho šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto
nákladov v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej
schôdzou veriteľov, ak zástupca veriteľov nie je ustanovený.
I.K.S. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s.
Ing. Maroš Semko, MBA, komplementár

K091774
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Blicha Boris
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Duchnovičova 512 / 93, 068 01 Medzilaborce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.05.1946
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/558/2019 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/558/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 29.07.2019, č. k. 5OdK/558/2019 - 21, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 148/2019 dňa 02.08.2019, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka:
Boris Blicha, nar. 03.05.1946, trvale bytom Duchnovičova 512/93, 068 01 Medzilaborce (ďalej len ako „Dlžník“)
a do funkcie správcu ustanovený: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001
Prešov.
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty:
typ
majetku

súpisová
hodnota
EUR

pozemok

559

pozemok

1261

pozemok

600

pozemok

4431

pozemok

545

pozemok

600

v

druh
pozemku

Č.
LV
katastrálne
parcely
výmera
číslo
územie
/súp. č.

Trvalý trávny
104/1
porast
Lesný
97
pozemok
Trvalý trávny
103/1
porast
Lesný
102
pozemok
Lesný
99
pozemok
Trvalý trávny
98
porast

obec

169

50322

Bystrá

Bystrá

160

113459 Bystrá

Bystrá

142

53973

Bystrá

Bystrá

141

398810 Bystrá

Bystrá

140

49008

Bystrá

Bystrá

130

53973

7995

Bystrá

okres

Stropkov
Stropkov
Stropkov
Stropkov
Stropkov
Stropkov

veľkosť
Štát spoluvlastníckeho
podielu

Obydlie

SR 1/36

Nie

SR 1/36

Nie

SR 1/36

Nie

SR 1/36

Nie

SR 1/36

Nie

SR 1/36

Nie

K091775
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Monika Sikanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Daľkovská 479/23, 069 01 Snina
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.04.1977
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Dušan Kuruc
Sídlo správcu:
Štefániková 18, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/109/2018 S1595
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/109/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Dušan Kuruc so sídlom kancelárie Štefánikova 18, 066 01 Humenné, správca úpadcu: Monika Sikanová, nar.
16.04.1977, bytom Daľkovská 479/23, 069 01 Snina v konkurze vedenom na Okresnom súde Prešov pod sp. zn.
2OdK/109/2018, v zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene na
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že konkurz sa končí, nakoľko konkurzná
podstata nepokryje náklady konkurzu.
Zverejnením tohto oznámenie v Obchodnom vestníku sa v zmysle § 167v ods. 1 ZKR konkurz vyhlásený na
majetok dlžníka: Monika Sikanová, nar. 16.04.1977, bytom Daľkovská 479/23, 069 01 Snina, zrušuje.

Ing. Dušan Kuruc, správca

K091776
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pompová Simona
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Gerlachovská 139/70, 060 01 Malý Slavkov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 11.03.1993
Obchodné meno správcu:
HMG Recovery, k.s.
Sídlo správcu:
Strojnícka 13, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/471/2019 S1565
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/471/2019
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

399

Obchodný vestník 199/2019

Konkurzy a reštrukturalizácie

Deň vydania: 15.10.2019

náklady konkurzu

HMG Recovery, k.s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Strojnícka
13, 080 01 Prešov, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S
1565, v mene ktorej koná JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti, správca dlžníka: Simona Pompová,
nar. 11.03.1993, bytom Gerlachovská 139/70, 060 01 Malý Slavkov (ďalej aj ako len „Dlžník“), týmto v zmysle
ustanovenia § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej aj ako len „ZKR“) oznamuje, že z dôvodu absencie
konkurznej podstaty nemožno kryť náklady konkurzu, a preto ukončuje konkurz Dlžníka.

V zmysle ust. § 167v ods. 1 posledná veta, sa uverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR
konkurz zrušuje.

V zmysle ust. § 167v od. 4 ZKR zaniká zrušením konkurzu funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež
účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas
konkurzu tým nie je dotknutá.

V Prešove, dňa 10.10.2019

JUDr. Rastislav Hudák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

K091777
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Igor Čvirk v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čabiny 47, 067 02 Čabiny
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.03.1962
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Gábor Száraz
Sídlo správcu:
Garbiarska 20, 064 01 Stará Ľubovňa
Spisová značka správcovského spisu: 1OdK/178/2017 S1179
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
1OdK/178/2017
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpisová
zložka
majetku č.

Druh pozemku

1

lesný pozemok 154885

Slovenská
republika

2

lesný pozemok 256857

Slovenská
republika

3

lesný pozemok 685881

4
5

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

Výmera v
Štát
m2

17132
85866

6

lesný pozemok 2184

7

lesný pozemok 3934

Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

List
Parcelné
vlastníctva číslo

Spoluvlastnícky
podiel

Súpisová
hodnota
Eur

Čabiny Čabiny

2691

1/1908

4,06 €

Čabiny Čabiny

2692

1/1908

6,73 €

Čabiny Čabiny

2692

1734

1/1908

11,73 €

Čabiny Čabiny

2693

3002

1/1908

0,20 €

Čabiny Čabiny

2694

3003

1/1908

1,01 €

Čabiny Čabiny

2695

1354

5/2400

0,22 €

Čabiny Čabiny

2707

1351

3/2400

0,25 €

obec

Katastrálne
územie

1506
1722
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7

lesný pozemok 3934

8

lesný pozemok 2253

9

lesný pozemok 3657

10

lesný pozemok 2300

11

lesný pozemok 4699

12

lesný pozemok 1062

13

lesný pozemok 6886

14

lesný pozemok 2437

15

lesný pozemok 3139

16
17
18

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

4293
1873
2730

19

lesný pozemok 2844

20

lesný pozemok 5722

21

lesný pozemok 4077

22

lesný pozemok 93031

23

lesný pozemok 3529

24

lesný pozemok 58

25

lesný pozemok 42575

26

lesný pozemok 391

27

lesný pozemok 170364

28

lesný pozemok 3930

29

lesný pozemok 17283

30

lesný pozemok 16022

31

lesný pozemok 3648

32

lesný pozemok 1080

33

lesný pozemok 68087

34

lesný pozemok 22701

35

lesný pozemok 5298

36

lesný pozemok 7318

37

lesný pozemok 1653

38

lesný pozemok 58462

39

lesný pozemok 75782

40

lesný pozemok 2560

41

lesný pozemok 23392
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republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

Deň vydania: 15.10.2019

Čabiny Čabiny

2707

1351

3/2400

0,25 €

Čabiny Čabiny

2761

1693

78/9600

0,92 €

Čabiny Čabiny

2771

1758

112/24000

0,86 €

Čabiny Čabiny

2772

1727

7/2400

0,34 €

Čabiny Čabiny

2782

1685

18/1920

2,21 €

Čabiny Čabiny

2784

1577

6/96

3,32 €

Čabiny Čabiny

2784

1609

6/96

21,69 €

Čabiny Čabiny

2784

1658

6/96

7,62 €

Čabiny Čabiny

2677

1532

3/2400

0,20 €

Čabiny Čabiny

1874

2371

1/1

148,11 €

Čabiny Čabiny

1874

2599

1/1

89,67 €

Čabiny Čabiny

1874

2810

1/1

94,19 €

Čabiny Čabiny

1584

1452

16/480

4,74 €

Čabiny Čabiny

1538

1520

16/9000

0,51 €

Čabiny Čabiny

1538

1731

16/9000

0,36 €

Čabiny Čabiny

1537

1361

16/9000

8,27 €

Čabiny Čabiny

1537

1392

16/9000

0,31 €

Čabiny Čabiny

1537

1433

16/9000

0,05 €

Čabiny Čabiny

1537

1436

16/9000

3,79 €

Čabiny Čabiny

1537

1446

16/9000

0,05 €

Čabiny Čabiny

1537

1476

16/9000

15,14 €

Čabiny Čabiny

1537

1477

16/9000

0,35 €

Čabiny Čabiny

1537

1478

16/9000

1,53 €

Čabiny Čabiny

1537

1481

16/9000

1,42 €

Čabiny Čabiny

1537

1482

16/9000

0,32 €

Čabiny Čabiny

1537

1483

16/9000

0,10 €

Čabiny Čabiny

1537

1484

16/9000

6,05 €

Čabiny Čabiny

1537

1485

16/9000

2,02 €

Čabiny Čabiny

1537

1486

16/9000

0,47 €

Čabiny Čabiny

1537

1499

16/9000

0,65 €

Čabiny Čabiny

1537

1548

16/9000

0,15 €

Čabiny Čabiny

1537

1744

16/9000

5,19 €

Čabiny Čabiny

1537

1751

16/9000

67,74 €

Čabiny Čabiny

1537

1752

16/9000

0,23 €

Čabiny Čabiny

1537

1753

16/9000

2,08 €
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42

lesný pozemok 4487

43

lesný pozemok 99875

44

trvalý
porast

45

ostatná plocha 16089

46
47
48

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trávny
trávny
trávny

29498

27696
7584
97637

49

ostatná plocha 58072

50

ostatná plocha 6103

51

ostatná plocha 22127

52

ostatná plocha 8464

53

trvalý
porast

54

ostatná plocha 3653

55

trvalý
porast

56

ostatná plocha 3687

57
58

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trávny

trávny
trávny

67551

29892

49343
8214

59

ostatná plocha 45356

60

ostatná plocha 110177

61

trvalý
porast

62

ostatná plocha 6349

63

ostatná plocha 87056

64

ostatná plocha 16066

65

ostatná plocha 10939

66

lesný pozemok 755842

67

ostatná plocha 3256

68

lesný pozemok 2126

69

lesný pozemok 2105

70

záhrada

71
72
73
74
75
76

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

7355

260
trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

2099
98
705
1764
2483

lesný pozemok 2633

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Deň vydania: 15.10.2019

Čabiny Čabiny

1537

1759

16/9000

0,40 €

Čabiny Čabiny

1537

1760

16/9000

8,79 €

Čabiny Čabiny

1537

2281

16/9000

1,81 €

Čabiny Čabiny

1537

2282

16/9000

37,75 €

Čabiny Čabiny

1537

2284

16/9000

1,70 €

Čabiny Čabiny

1537

2285

16/9000

0,47 €

Čabiny Čabiny

1537

2849

16/9000

5,99 €

Čabiny Čabiny

1537

4006

16/9000

136,28 €

Čabiny Čabiny

1537

4008

16/9000

14,32 €

Čabiny Čabiny

1537

4080

16/9000

51,93 €

Čabiny Čabiny

1537

4081

16/9000

19,87 €

Čabiny Čabiny

1537

4082

16/9000

4,14 €

Čabiny Čabiny

1537

4083

16/9000

8,57 €

Čabiny Čabiny

1536

2714

16/9000

1,83 €

Čabiny Čabiny

1536

2716

16/9000

8,66 €

Čabiny Čabiny

1536

2717

16/9000

3,02 €

Čabiny Čabiny

1536

3966

16/9000

0,50 €

Čabiny Čabiny

1536

4004

16/9000

106,43 €

Čabiny Čabiny

1536

4007

16/9000

258,55 €

Čabiny Čabiny

1536

4011

16/9000

0,47 €

Čabiny Čabiny

1536

4012

16/9000

14,90 €

Čabiny Čabiny

1536

4013

16/9000

204,30 €

Čabiny Čabiny

1536

4016

16/9000

37,70 €

Čabiny Čabiny

1536

4019

16/9000

25,67 €

Čabiny Čabiny

1502

1466

1/1716

22,02 €

Čabiny Čabiny

1502

2376

1/1716

2,51 €

Čabiny Čabiny

1494

1465

1/240

0,44 €

Čabiny Čabiny

1446

1746

112/24000

0,49 €

Čabiny Čabiny

97

153

14/800

6,01 €

Čabiny Čabiny

98

217

7/144

3,52 €

Čabiny Čabiny

1221

183/1

7/80

0,30 €

Čabiny Čabiny

1221

183/2

7/80

2,13 €

Čabiny Čabiny

1221

242/1

7/80

5,33 €

Čabiny Čabiny

1337

213

7/80

7,49 €

Čabiny Čabiny

1461

1317

1/12

10,97 €
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77

lesný pozemok 3052

78

lesný pozemok 2105

79

lesný pozemok 2915

80

lesný pozemok 3467

81
82

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

4682
11284

83

lesný pozemok 5365

84

záhrada

456

85

záhrada

399

86

záhrada

491

87

záhrada

483

88

zastavaná
plocha
nádvorie

89

lesný pozemok 3015

90
91
92
93
94
95

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

a 419

trávny
trávny
trávny

1
1
11

lesný pozemok 986
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny

10
56

96

orná pôda

10

97

trvalý
porast

68

98

orná pôda

99
100

trvalý
porast
trvalý
porast

trávny

trávny
trávny

370
986
1819

101

ostatná plocha 69

102

orná pôda

103

ostatná plocha 42

104

orná pôda

105

ostatná plocha 59

106

ostatná plocha 68

107

lesný pozemok 1669

108

orná pôda

28

109

trvalý
porast

42

110

ostatná plocha 1306

trávny

1288

342

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská

Deň vydania: 15.10.2019

Čabiny Čabiny

1575

1221

3/80

5,72 €

Čabiny Čabiny

1606

1190

1/4

26,31 €

Čabiny Čabiny

1606

1239

1/4

36,44 €

Čabiny Čabiny

1606

1263

1/4

43,34 €

Čabiny Čabiny

1828

2120

1/2

80,76 €

Čabiny Čabiny

1828

3134

1/2

194,65 €

Čabiny Čabiny

2729

1330

3/400

2,01 €

Čabiny Čabiny

89

117

1/72

8,36 €

Čabiny Čabiny

89

119

1/72

7,31 €

Čabiny Čabiny

89

120

1/72

9,00 €

Čabiny Čabiny

89

121

1/72

8,86 €

Čabiny Čabiny

89

139

1/72

6,86 €

Čabiny Čabiny

2740

1508

2/2400

0,13 €

Čabiny Čabiny

872

117

7/144

0,01 €

Čabiny Čabiny

872

117

82/4320

0,01 €

Čabiny Čabiny

882

209

6/96

0,02 €

Čabiny Čabiny

1108

997/4

16/18000

0,04 €

Čabiny Čabiny

1023

385/23

16/240

0,02 €

Čabiny Čabiny

1023

385/70

16/240

0,13 €

Čabiny Čabiny

1023

420/16

16/240

0,15 €

Čabiny Čabiny

1023

429/13

16/240

0,16 €

Čabiny Čabiny

1038

382/31

16/9000

0,14 €

Čabiny Čabiny

1038

382/130

16/9000

0.06 €

Čabiny Čabiny

1038

383/130

16/9000

0,11 €

Čabiny Čabiny

1038

385/45

16/9000

0.16 €

Čabiny Čabiny

1038

385/101

16/9000

0,50 €

Čabiny Čabiny

1038

385/176

16/9000

0,09 €

Čabiny Čabiny

1038

420/1

16/9000

0,13 €

Čabiny Čabiny

1038

425/103

16/9000

0,13 €

Čabiny Čabiny

1038

427/116

16/9000

0,16 €

Čabiny Čabiny

1038

997/105

16/9000

0,10 €

Čabiny Čabiny

843

166

1/24

0,26 €

Čabiny Čabiny

843

558

1/24

0,06 €

Čabiny Čabiny

1282

421/31

16/9000

3,06 €
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111

ostatná plocha 1834

112

ostatná plocha 7273

113
114
115
116
117

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny
trávny

96
678
98
705
1764

118

ostatná plocha 170

119

ostatná plocha 7

120

ostatná plocha 5953

121

orná pôda

122
123
124
125

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny
trávny

66
632
17
1398
1398

126

lesný pozemok 2222

127

lesný pozemok 2222

128

lesný pozemok 2222

129

lesný pozemok 227

130

lesný pozemok 3317

131

lesný pozemok 3316

132

lesný pozemok 3226

133

lesný pozemok 227

134

lesný pozemok 3317

135

lesný pozemok 3316

136

lesný pozemok 3226

137

lesný pozemok 565586

138

ostatná plocha 1106

139

lesný pozemok 565586

140

ostatná plocha 1106

141

lesný pozemok 2491

142

lesný pozemok 2491

143

lesný pozemok 4189

144

lesný pozemok 4189

145

lesný pozemok 262431

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika

Deň vydania: 15.10.2019

Čabiny Čabiny

1282

421/34

16/9000

4,30 €

Čabiny Čabiny

1282

421/130

16/9000

17,07 €

Čabiny Čabiny

1225

180/1

6/96

0,21 €

Čabiny Čabiny

1225

180/2

6/96

1,46 €

Čabiny Čabiny

1221

183/1

1/200

0,02 €

Čabiny Čabiny

1221

183/2

1/200

0,12 €

Čabiny Čabiny

1221

242/1

1/200

0,30 €

Čabiny Čabiny

2840

421/32

16/9000

0,40 €

Čabiny Čabiny

2840

421/33

16/9000

0,01 €

Čabiny Čabiny

2840

421/35

16/9000

13,99 €

Čabiny Čabiny

1209

441/2

1/24

0,60 €

Čabiny Čabiny

1209

701/1

1/24

0,91 €

Čabiny Čabiny

1209

701/2

1/24

0,02 €

Čabiny Čabiny

1179

246/1

82/4320

0,92 €

Čabiny Čabiny

1179

246/1

7/144

2,34 €

Čabiny Čabiny

1437

1718

246/108000

0,25 €

Čabiny Čabiny

1437

1718

738/432000

0,19 €

Čabiny Čabiny

1437

1718

49/4800

1,13 €

Čabiny Čabiny

1448

1572

7/144

0,55 €

Čabiny Čabiny

1448

1617

7/144

8,06 €

Čabiny Čabiny

1448

1618

7/144

8,06 €

Čabiny Čabiny

1448

1652

7/144

7,84 €

Čabiny Čabiny

1448

1572

82/4320

0,22 €

Čabiny Čabiny

1448

1617

82/4320

3,15 €

Čabiny Čabiny

1448

1618

82/4320

3,15 €

Čabiny Čabiny

1448

1652

82/4320

3,06 €

Čabiny Čabiny

2724

1560

5137/1633500

88,93 €

Čabiny Čabiny

2724

3390

5137/1633500

4,59 €

Čabiny Čabiny

2724

1560

49/9900

139,97 €

Čabiny Čabiny

2724

3390

49/9900

7,22 €

Čabiny Čabiny

2726

1689

3362/216000

1,94 €

Čabiny Čabiny

2726

1689

287/7200

4,96 €

Čabiny Čabiny

2739

1674

246/43200

1,19 €

Čabiny Čabiny

2739

1674

7/480

3,05 €

Čabiny Čabiny

2764

1595

8873/2924100

39,81 €
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146

lesný pozemok 12852

147

lesný pozemok 3174

148

lesný pozemok 377570

149

lesný pozemok 205126

150

lesný pozemok 27789

151

lesný pozemok 812

152
153
154

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

35702
74745
10094

155

lesný pozemok 262431

156

lesný pozemok 12852

157

lesný pozemok 3174

158

lesný pozemok 377570

159

lesný pozemok 205126

160

lesný pozemok 27789

161

lesný pozemok 812

162
163
164

trvalý
porast
trvalý
porast
trvalý
porast

trávny
trávny
trávny

35702
74745
10094

165

lesný pozemok 1374

166

lesný pozemok 6627

167

lesný pozemok 2439

168

lesný pozemok 3094

169

lesný pozemok 3075

170

lesný pozemok 1374

171

lesný pozemok 6627

172

lesný pozemok 2439

173

lesný pozemok 3094

174

lesný pozemok 3075

Konkurzy a reštrukturalizácie
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
Slovenská
republika
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Čabiny Čabiny

2764

1638

8873/2924100

1,95 €

Čabiny Čabiny

2764

1647

8873/2924100

0,48 €

Čabiny Čabiny

2764

1682

8873/2924100

57,28 €

Čabiny Čabiny

2764

1711

8873/2924100

31,12 €

Čabiny Čabiny

2764

1721

8873/2924100

4,21 €

Čabiny Čabiny

2764

1723

8873/2924100

0,12 €

Čabiny Čabiny

2764

3004

8873/2924100

3,74 €

Čabiny Čabiny

2764

3005

8873/2924100

7,82 €

Čabiny Čabiny

2764

3345

8873/2924100

1,06 €

Čabiny Čabiny

2764

1595

49/10260

62,67 €

Čabiny Čabiny

2764

1638

49/10260

3,07 €

Čabiny Čabiny

2764

1647

49/10260

0,52 €

Čabiny Čabiny

2764

1682

49/10260

90,16 €

Čabiny Čabiny

2764

1711

49/10260

48,98 €

Čabiny Čabiny

2764

1721

49/10260

6,64 €

Čabiny Čabiny

2764

1723

49/10260

0,19 €

Čabiny Čabiny

2764

3004

49/10260

5,88 €

Čabiny Čabiny

2764

3005

49/10260

12,32 €

Čabiny Čabiny

2764

3345

49/10260

1,66 €

Čabiny Čabiny

2810

1574

1/200

0,34 €

Čabiny Čabiny

2810

1612

1/200

1,66 €

Čabiny Čabiny

2810

1655

1/200

0,61 €

Čabiny Čabiny

2810

1688

1/200

0,77 €

Čabiny Čabiny

2810

1692

1/200

0,77 €

Čabiny Čabiny

2810

1574

7/80

6,01 €

Čabiny Čabiny

2810

1612

7/80

28,99 €

Čabiny Čabiny

2810

1655

7/80

10,67 €

Čabiny Čabiny

2810

1688

7/80

13,54 €

Čabiny Čabiny

2810

1692

7/80

13,46 €

SPOLU
2 751,82 €
Poznámka: Súpisová hodnota súpisových zložiek č. 1 až č. 174 je stanovená na základe VZN obce Čabiny č. 01/2019 zo
dňa 12.12.2018, účinného od 01.01.2019 doposiaľ
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K091778
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ján Billý
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Petrová 81, 086 02 Petrová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 23.04.1947
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Soňa Surmová, LL.M.
Sídlo správcu:
Hlavná 122, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/624/2019 S1722
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/624/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Súpis majetku všeobecnej podstaty
Súpisová zložka majetku č. 1:
Hnuteľný majetok – osobné motorové vozidlo zn. FIAT UNO 45, EČ: BJ 040 AZ, rok výroby: 1991, počet
najazdených kilometrov: 170 000km; benzín; farba červená; stav: pojazdné; STK a EK platné do 04/2020;
hnuteľný majetok je v zmysle ust. §167b ods. 3 ZKR v užívaní dlžníka.
Súpisová hodnota súpisovej zložky majetku: 150,00 Eur
V Prešove, dňa 10.10.2019
JUDr. Soňa Surmová, LL.M., správca

K091779
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/746/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/746/2018
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.12.2018, č. k. 5OdK/746/2018-18, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 249/2018 dňa 31.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ján
Haluška, nar.: 17.01.1966, trvale bytom 090 03 Ladomirová 216 (ďalej len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu
ustanovený: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov.
V súlade s § 167j zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii zverejňujem súpis majetku konkurznej
podstaty:
typ
majetku
rodinný
dom

Č.
súpisová hodnota v
parcely
EUR
/súp. č.
59/13
7000
216

LV
číslo

katastrálne
územie

obec

1087

Ladomírová

Ladomírová Svidník SR 1/1 - BSM

okres

Štát

veľkosť
podielu

spoluvlastníckeho
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K091780
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Haluška Ján
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ladomirová 216, 090 03 Ladomirová
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 17.01.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Ivan Mazanec
Sídlo správcu:
Metodova 3331/12, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/746/2018 S1870
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/746/2018
Druh podania:
Iné zverejnenie

Uznesením Okresného súdu Prešov zo dňa 19.12.2018, č. k. 5OdK/746/2018-18, ktoré bolo zverejnené
v Obchodnom vestníku SR v čiastke OV 249/2018 dňa 31.12.2018, súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: Ján
Haluška, nar.: 17.01.1966, trvale bytom 090 03 Ladomirová 216 (ďalej len ako „Dlžník“) a do funkcie správcu
ustanovený: Mgr. Ivan Mazanec, správca, so sídlom kancelárie Metodova 3331/12, 08001 Prešov.

V rámci šetrenia majetku dlžníka bolo zistené, že dlžník je vlastníkom nehnuteľností, a to:
typ
majetku
Rodinný
dom

Č.
súpisová hodnota v
parcely
EUR
/súp. č.
59/13
7000
216

LV
číslo

katastrálne
územie

obec

1087

Ladomírová

Ladomírová Svidník SR 1/1 - BSM

okres

Štát

veľkosť
podielu

spoluvlastníckeho

Obydlie
Áno

Uvedené Nehnuteľnosti boli dlžníkom v zozname majetku pripojenému k návrhu na vyhlásenie konkurzu
označené ako obydlie.
Podľa ust.§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 upovedomuje veriteľov dlžníka Ján Haluška, že v konkurznej podstate nie sú peňažné prostriedky
na vyhotovenie znaleckého posudku, a že veritelia majú v súlade s ust. §167k ods.6 ZKR možnosť v lehote
do 10 dní od zverejnenia tohto upovedomenia v Obchodnom vestníku, najneskôr však do doby kým zo
strany správcu nebude do Obchodného vestníka podané zverejnenie o ukončení konkurzu akýmkoľvek
spôsobom, zložiť na účet správcu, a to IBAN: SK58 8330 0000 0024 0137 0140; BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX; VS: 17011966 preddavok na trovy znaleckého posudku vo výške 250,-Eur.

Mgr. Ivan Mazanec, správca

K091781
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Červeňáková Lucia
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.09.1987
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Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marek Morochovič
Sídlo správcu:
Námestie slobody 25, 066 01 Humenné
Spisová značka správcovského spisu: 5OdK/501/2019 S1145
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
5OdK/501/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Vo veci konkurzu na majetok navrhovateľa – dlžníka: Lucia Červeňáková, nar. 03.09.1987, trvale bytom
Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany, podnikajúci pod obchodným menom Lucia Červeňáková, s miestom
podnikania 082 22 Ostrovany 270, IČO: 48 264 172, týmto v zmysle § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z.
o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len ZKR) správca oznamuje, že konkurzná podstata nepokryje náklady
konkurzu (§ 167t ZKR).
Z uvedeného dôvodu sa konkurz na majetok dlžníka Lucia Červeňáková, nar. 03.09.1987, trvale bytom
Čergovská 270/7, 082 22 Ostrovany, podnikajúci pod obchodným menom Lucia Červeňáková, s miestom
podnikania 082 22 Ostrovany 270, IČO: 48 264 172, k o n č í. Oznámením v Obchodnom vestníku o tom, že sa
konkurz končí, sa konkurz z r u š u j e.
Zrušením konkurzu zaniká funkcia správcu a zástupcu veriteľov. Zanikajú tiež účinky podľa § 167b ods. 1, § 167c
ods. 2 a 3 a § 167d ZKR. Platnosť a účinnosť úkonov vykonávaných počas konkurzu tým nie je dotknutá. Ak má
správca majetok alebo dokumentáciu patriacu dlžníkovi, po zrušení konkurzu ich bez zbytočného odkladu vráti
dlžníkovi, prípadne niektorému z dedičov dlžníka. Ak bol konkurz zrušený, súd zastaví konanie o určenie popretej
pohľadávky.

K091782
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jana Ferencová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Hrunku 63/33, 093 01 Vranov nad Topľou
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1976
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Oľga Michalíková
Sídlo správcu:
Jarkova 89/3116, 080 01 Prešov
Spisová značka správcovského spisu: 2OdK/758/2019-S786
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Prešov
Spisová značka súdneho spisu:
2OdK/758/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

Správca v uvedenom konkurze - dlžníka/úpadcu: Jana Ferencová, nar. 07.03.1976, trvale bytom: Na Hrunku
63/33, 093 01 Vranov nad Topľou, v zmysle § 85 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a
o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov /ďalej len ZKR/ oznamuje, že veritelia, ich
zástupcovia a iné oprávnené osoby môžu do správcovského spisu nahliadať v kancelárii správcu na adrese:
Jarkova 89 Prešov, počas pracovných dní - v úradných hodinách: 7 30 - 11 30 a 13 00 - 15 00 hod. Konkrétny
termín nahliadnutia do spisu je vhodné vopred dohodnúť so správcom, na č.t.: 0903021980, 0949158122 alebo
0517781570.
JUDr. Oľga Michalíková, správca

K091783
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: PRO UNITED s. r. o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kpt. Nálepku 20, 071 01 Michalovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 644 366
Titul, meno a priezvisko správcu:
doc. JUDr. Ján Pirč, CSc.
Sídlo správcu:
kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 32K/8/2019 S714
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32K/8/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca úpadcu PRO UNITED s.r.o., IČO: 36 644 366, Kpt. Nálepku 20, 071 01
Michalovce, v súlade s § 85 ods. 2 zákona č.7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v zhode s § 8 ods. 4 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto

OZNAMUJE

že do správcovského spisu je možné nahliadnať v kancelárii správcu na adrese: kpt. Nálepku 17, 04001 Košice,
počas pracovných dní, v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. a od 13:30hod. do 15:30 hod.

O nahliadnutie do správcovského spisu možno požiadať:
1.) písomne na adrese kancelárie správcu: kpt. Nálepku 17, 04001 Košice
2.) telefonicky na telefónnom čísle: +421 55/625 84 08
3.) prostredníctvom e-mailu: konkurz.sporoin@stonline.sk.

V Košiciach, 10. 10. 2019

doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., správca S714

K091784
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: László Lakatos
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ruská 78, 076 77 Ruská
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jozef Vaško
Sídlo správcu:
Szakkayho 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/224/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/224/2019
Druh podania:
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej
lehoty

Zverejnenie zapísania oneskorene prihlásených pohľadávok
Ako správca podstaty dlžníka László Lakatos zapisujem do zoznamu pohľadávok nasledovné pohľadávky
veriteľov prihlásené po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty:
2.
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Prima banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11, 010 11 Žilina

Výška prihlásenej pohľadávky:

3.727,83 €

Právny dôvod vzniku pohľadávky:
12.11.2012

Rozhodnutie Okresného súdu Michalovce č.k. 16Ro/253/2012-37 zo dňa

Poradie pohľadávky:

iná pohľadávka

Zabezpečenie:

nie

Deň prihlásenia:

09.10.2019

V Košiciach, 10.10.2019
JUDr. Jozef Vaško
správca

K091785
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ing. Anton Danko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Trebišov _, 075 01 Trebišov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.01.1971
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/388/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/388/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo 06.08.2019, sp.zn. 31OdK/388/2019, bol vyhlásený konkurz na majetok
dlžníka: Ing. Anton Danko, nar. 05.01.1971, bytom: Trebišov, 075 01 Trebišov, podnikajúci pod obchodným
menom:: Ing. Anton Danko, s miestom podnikania: 17. novembra 1862/4, 075 01 Trebišov, IČO: 44 925 905
s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 31.12.2009. Predmetným uznesením som bol zároveň ustanovený
do funkcie správcu dlžníka. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 154/2019 zo dňa 12.08.2019
V zmysle ust. § 167j ZKR je správca povinný vyhotoviť súpis majetku do 60 dní od vyhlásenia konkurzu. Správca
oznamuje veriteľom, že ku dňu 12.10.2019 nebol zistený žiadny majetok tvoriaci všeobecnú podstatu
v konkurze vyhlásenom na majetok dlžníka.
Správca bude naďalej pokračovať v skúmaní majetkových pomerov dlžníka pri vynaložení nepatrných nákladov
a s využitím časovo nenáročných úkonov (§ 1661 ods. 1 ZKR).
Správca týmto upovedomuje veriteľov, že v zmysle ust. § 166i ods. 2 ZKR iné šetrenie ohľadom majetku dlžníka
vykoná len v tom prípade ak na to dá podnet veriteľ a zároveň ak veriteľ uhradí zálohu na trovy týchto šetrení.
Takéto šetrenie správca vykoná na náklady dožadujúceho sa veriteľa. Veriteľ má nárok na úhradu týchto nákladov
v konkurze ako náklad konkurzu v sume schválenej zástupcom veriteľov alebo určenej schôdzou veriteľov, ak
zástupca veriteľov nie je ustanovený.
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Správca týmto vyzýva veriteľov vyzýva veriteľov, aby v prípade ak majú návrhy na zisťovanie majetku dlžníka
predniesli takýto návrh správcovi a zložili zálohu na trovy šetrení v lehote 15 dní od zverejnenia tohto zoznamu.
V Spišskej Novej Vsi dňa 10.10.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K091786
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Jozef Čulák
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Páterová 656/12, 048 01 Rožňava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.06.1957
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Ivan Hric
Sídlo správcu:
Ing. Kožucha 8, 052 01 Spišská Nová Ves
Spisová značka správcovského spisu: 9Odk/17/2019 S1886
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
9OdK/17/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I. zo dňa 27.02.2019 sp.zn. 9OdK/17/2019, bol vyhlásený konkurz na
majetok dlžníka: Jozef Čulák, narodený: 10.06.1957, bytom: Páterova 656/12, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod
obchodným menom: Jozef Čulák, s miestnou podnikania: Uherova 10, 040 11 Košice – Západ, IČO: 10 818 103,
s ukončenou podnikateľskou činnosťou. Predmetným uznesením som bol zároveň ustanovený do funkcie
správcu. Uznesenie bolo zverejnené v Obchodnom vestníku č. 45/2019 zo dňa 05.03.2019.
V zmysle ust. § 167h ods.1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov /ďalej len „ZKR“ /, konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu
vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku.
V zmysle ust. § 167v ods.1 ZKR správca bez zbytočného odkladu po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo
zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Takéto oznámenie však správca neuskutoční skôr, ako uplynie základná prihlasovacia lehota, a ak niektorý
z veriteľov uhradil zálohu na trovy šetrení podľa § 166 ods. 2, nie skôr ako také šetrenia uskutočnil. Oznámením v
Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Na základe preskúmania pomerov dlžníka v súlade s ust. § 166i ZKR, vychádzajúc:
·
·
·
·

zo zoznamu aktuálneho majetku dlžníka zo dňa 29.11.2018, priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zoznamu majetku väčšej hodnoty zo dňa 29.11.2018, ktorý dlžník vlastnil v posledných troch rokoch,
priloženým k návrhu na vyhlásenie konkurzu,
zo zápisnice (prehlásenia) zo stretnutia s dlžníkom zo dňa 02.04.2019, na ktorom dlžník po poučení
opakovane potvrdil svoje predchádzajúce vyhlásenia, že nevlastní žiadny majetok,
ako aj zo zisťovania majetku dlžníka správcom v zmysle § 166i ZKR,

správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by mohol
podliehať konkurznej podstate v zmysle § 167h ZKR.
V zmysle ust. § 167v ods. 1 ZKR správca týmto oznamuje, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Jozef
Čulák, narodený: 10.06.1957, bytom: Páterova 656/12, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom:
Jozef Čulák, s miestnou podnikania: Uherova 10, 040 11 Košice – Západ, IČO: 10 818 103, s ukončenou
podnikateľskou činnosťou, vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 9OdK/17/2019 sa k o n č í .
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz na majetok dlžníka: Jozef Čulák, narodený:
10.06.1957, bytom: Páterova 656/12, 048 01 Rožňava, podnikajúci pod obchodným menom: Jozef Čulák,
s miestnou podnikania: Uherova 10, 040 11 Košice – Západ, IČO: 10 818 103, s ukončenou podnikateľskou
činnosťou, vedený na Okresnom súde Košice I. pod sp.zn. 9OdK/17/2019 v súlade s ust. § 167v ods. 1, tretia
veta ZKR z r u š u j e.
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V Spišskej Novej Vsi dňa 10.10.2019
JUDr. Ivan Hric/správca

K091787
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Zdena Ivanová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Maurerova 756/14, 040 22 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 25.11.1961
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Jana Závodská
Sídlo správcu:
Slovenskej jednoty 8, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: S737/32OdK/337/2019
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/337/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že došlo k splneniu rozvrhu výťažku

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 32OdK/337/2019 JUDr. Jana Závodská, správca
navrhovateľa – dlžnika: Zdena Ivanová nar. 25.11.1961 bytom Maurerova 756/4, 040 22 Košice, podľa ust. §
167v ods. 1 ZKR oznamuje že konkurz končí z dôvodu splnenia rozvrhu výťažku.
V Košiciach dňa 10.10.2019
JUDr. Jana Závodská, správca

K091788
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Martin Kučma
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Školská 75/43, 076 17 Nižný Žipov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 13.07.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/23/2018
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32Odk/237/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I zo dňa 15.06.2018, sp. zn.: 32OdK/237/2018 ustanovený do
funkcie Správcu vo veci konkurzu na majetok úpadcu: Kučma Martin, nar.: 13.07.1974, bytom: Školská 75,
076 17 Nižný Žipov (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
zmysle ustanovenia § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
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niektorých zákonov oznamuje, že konkurz na majetok úpadcu Kučma Martin, nar.: 13.07.1974, bytom:
Školská 75, 076 17 Nižný Žipov, končí.

V Košiciach, dňa
Ing. Jana Kollárová

K091789
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tokár Milan
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Kuzmická ulica 138 / 3, 076 17 Čeľovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 22.04.1991
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/453/2018 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/453/2018
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/453/2018 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Tokár Milan, nar. 22.04.1991 (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 Tokár Milan, nar. 22.04.1991 končí.

V Košiciach, dňa
Ing. Jana Kollárová

K091790
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Laurichová Dominika
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Ružínska 2345 / 11, 040 11 Košice-Západ
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.06.1990
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/178/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/178/2019
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

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 31OdK/178/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Laurichová Dominika, nar. 3.6.1990, trvalo bytom Ružínska 11, 040 11
Košice (ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 Laurichová Dominika, nar. 3.6.1990, trvalo
bytom Ružínska 11, 040 11 Košice končí.

V Košiciach, dňa
Ing. Jana Kollárová

K091791
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Turták Jaroslav
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Na Demetri 2581 / 3, 040 13 Košice-Sídlisko Ťahanovce
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 06.10.1966
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/202/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/202/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 31OdK/202/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Jaroslav Turták, nar.: 13.07.1974, bytom: Na Demetri 2581/3, 040 13
Košice(ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, správca v
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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 Jaroslav Turták, nar.: 13.07.1974, bytom: Na
Demetri 2581/3, 040 13 Košice, končí.

V Košiciach, dňa
Ing. Jana Kollárová

K091792
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Ivan Klempár
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
- -, 053 51 Richnava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.05.1987
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Kališka
Sídlo správcu:
Žriedlová 3, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/419/2019 S1743
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/419/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Uznesením Okresného súdu Košice I sp. zn.: 32OdK/419/2019 zo dňa 20. augusta 2019 súd vyhlásil konkurz na
majetok dlžníka Ivan Klempár, nar. 10.05.1987, bytom 053 51 Richnava, pričom ma zároveň ustanovil za správcu
podstaty (ďalej len „uznesenie“).
V zmysle ust. § 167v ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení́
niektorých zákonov (ďalej len “ZKR”) správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom,
čo zistí, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
Z vykonaného šetrenia, preskúmania pomerov dlžníka uskutočnených v zmysle ust. § 166i ZKR, ako aj
vychádzajúc zo Zoznamu majetku dlžníka a poskytnutých informácii od dlžníka, ktoré dlžník uviedol na osobnom
stretnutí, správca zistil, že dlžník nie je vlastníkom žiadneho hnuteľného ani nehnuteľného majetku, ktorý by
mohol podliehať konkurzu v zmysle ust. § 167h ZKR. S poukazom na uvedené nie je možné pokryť náklady
konkurzu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti, s poukazom na ust. § 167v ods. 1 ZKR týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka Ivan Klempár, nar. 10.05.1987, bytom 053 51 Richnava sa končí.
Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku SR sa konkurz na majetok dlžníka Ivan Klempár, nar.
10.05.1987, bytom 053 51 Richnava zrušuje.
V Košiciach, dňa 11. októbra 2019
JUDr. Tomáš Kališka, správca

K091793
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Csaszárová Ingrid
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Popradská 253/72, 040 11 Košice
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 28.04.1970
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová

Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/135/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/135/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 30OdK/135/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Csaszárová Ingrid, nar: , bytom: Popradská 253/72, 040 11 Košice (ďalej
ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 Csaszárová Ingrid, nar: , bytom: Popradská
253/72, 040 11 Košice, končí.

V Košiciach, dňa
Ing. Jana Kollárová

K091794
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Margita Čisárová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Nám. Oceliarov 467/10, 040 15 Košice-Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 07.03.1977
Obchodné meno správcu:
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Sídlo správcu:
Rázusova 1, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/404/2019 S1169
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/404/2019
Druh podania:
Súpis všeobecnej podstaty

Dlžník nevlastní žiadny majetok.

V Košiciach, dňa 10.10.2019
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., správca
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K091795
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Daniela Lacková
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Za Poštou 393/42, 072 14 Pavlovce nad Uhom
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 16.10.1992
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Jana Kollárová
Sídlo správcu:
Masarykova 21, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/254/2019 S1177
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/254/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Ing. Jana Kollárová, správca konkurznej podstaty so sídlom kancelárie Hlavná 81/A, 040 01 Košice (ďalej ako
„Správca“), bol uznesením Okresného súdu Košice I, sp. zn.: 26OdK/254/2019 ustanovený do funkcie Správcu vo
veci konkurzu na majetok úpadcu: Lacková Daniela, nar.: 16.10.1992, bytom: Za poštou 393/42, 072 14
Pavlovce nad Uhom(ďalej ako „Úpadca“).
V zmysle § 167 h, ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých
zákonov „Konkurzu podlieha majetok, ktorý patril dlžníkovi ku dňu vyhlásenia konkurzu. Konkurzu podlieha tiež
výťažok získaný správou a speňažením takéhoto majetku“.
V zmysle § 167 v Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
„Správca bez zbytočného odkladu, po splnení rozvrhu výťažku alebo po tom, čo zistí, že konkurzná podstata
nepokryje náklady konkurzu, oznámi v Obchodnom vestníku, že konkurz sa končí. Oznámením v Obchodnom
vestníku sa konkurz zrušuje. „
Vzhľadom k tomu, že správca preskúmaním pomerov dlžníka v zmysle ust. § 166 i Zákona č. 7/2005 Z. z. o
konkurze a reštrukturalizácii nezistil žiadny majetok a konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu, 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 Lacková Daniela, nar.: 16.10.1992, bytom: Za
poštou 393/42, 072 14 Pavlovce nad Uhom, končí.

V Košiciach, dňa
Ing. Jana Kollárová

K091796
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Tóth Zoltán
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Leles 251, 076 84 Leles
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 09.02.1955
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 32OdK/365/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
32OdK/365/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Zoltán Tóth, narodený: 09.02.1955, bytom: Leles
251, 076 84 Leles, vzhľadom na skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, podľa
ustanovenia §167v zákona číslo 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto
oznamujem, že konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Zoltán Tóth, narodený: 09.02.1955, bytom: Leles 251, 076
84 Leles, sa končí. Zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok
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dlžníka: Zoltán Tóth, narodený: 09.02.1955, bytom: Leles 251, 076 84 Leles. zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K091797
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Prekopová Božena
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Belža _, 044 58 Belža
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 03.10.1958
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. František Kočka
Sídlo správcu:
Timonova 13, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 26OdK/348/2019 S715
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26OdK/348/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

JUDr. František Kočka, správca v konaní o oddlžení dlžníka: Božena Prekopová, narodená: 03.10.1958, bytom:
Belža, 044 58 Belža, podnikajúca pod obchodným menom: Božena Prekopová - MIHEKA, s miestom podnikania:
Belža 9, 044 58 Belža, IČO: 35 093 013, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.09.2009, vzhľadom na
skutočnosť, že konkurzná podstata dlžníka nepokryje náklady konkurzu, podľa ustanovenia §167v zákona číslo
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, týmto oznamujem, že konkurz
vyhlásený na majetok dlžníka: Božena Prekopová, narodená: 03.10.1958, bytom: Belža, 044 58 Belža,
podnikajúca pod obchodným menom: Božena Prekopová - MIHEKA, s miestom podnikania: Belža 9, 044 58
Belža, IČO: 35 093 013, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu 11.09.2009, sa končí. Zverejnením tohto
oznámenia v Obchodnom vestníku sa konkurz vyhlásený na majetok dlžníka: Božena Prekopová, narodená:
03.10.1958, bytom: Belža, 044 58 Belža, podnikajúca pod obchodným menom: Božena Prekopová - MIHEKA, s
miestom podnikania: Belža 9, 044 58 Belža, IČO: 35 093 013, s ukončenou podnikateľskou činnosťou ku dňu
11.09.2009 zrušuje.
JUDr. František Kočka, správca

K091798
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Lenka Vargová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bodrog 77, 076 35 Svätá Mária
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.06.1981
Titul, meno a priezvisko správcu:
Ing. Kristián Sušina, PhD.
Sídlo správcu:
Garbiarska 5, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/288/2018 S1339
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/288/2018
Druh podania:
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate
a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty

Oznámenie o zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca dlžníčky: Lenka Vargová, narodená: 05.06.1981, bytom: Bodrog 77, 076 35
Svätá Mária, na ktorej majetok vyhlásil Okresný súd Košice I konkurz uznesením sp. zn. 30OdK/288/2018 zo dňa
10.12.2018, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 241/2018 zo dňa 14.12.2018, podľa ust. § 167u ods. 1 ZKR
oznamuje zámer zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty.
Ing. Kristián Sušina, PhD., správca
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K091799
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Pikaro, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Bočiarska 28 / 0, 040 15 Košice - Šaca
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 36 674 079
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Marián Páll
Sídlo správcu:
Teslova 2, 040 12 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30K/14/2018 S1015
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30K/14/2018
Druh podania:
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku

Súpisová zložka majetku

číslo : 17

všeobecná podstata

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota – vratka DPH za jún 2019
Deň zapísania majetku: 10.10.2019
Dôvod zapísania majetku: príjmy úpadcu podliehajúce konkurzu
Hodnota zapísaného majetku: 40.-€

K091800
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Nora Hlaváčová
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 27.08.1994
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová
Sídlo správcu:
Žižkova 6, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 31OdK/371/2019 S791
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
31OdK/371/2019
Druh podania:
Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje
náklady konkurzu

Správca JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová dlžníka: Nora Hlaváčová, narodená: 27.08.1994, bytom: Lesná
3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves , podnikajúca pod obchodným menom: Nora Hlaváčová, s miestom
podnikania: Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50124269 s ukončenou podnikateľskou
činnosťou ku dňu 06.03.2019 oznamuje, že konkurz vedený voči dlžníkovi Nora Hlaváčová, narodená:
27.08.1994, bytom: Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves , podnikajúca pod obchodným menom: Nora
Hlaváčová, s miestom podnikania: Lesná 3351/22, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 50124269 s ukončenou
podnikateľskou činnosťou ku dňu 06.03.2019, sp. zn. 31OdK/371/2019, sa v súlade s § 167v ods. 1 zákona č.
7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov končí, nakoľko konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.
Oznámením v Obchodnom vestníku sa konkurz zrušuje.
JUDr. Andrea Havlátová Rajczyová, správca
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K091801
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2019
Druh podania:
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok

Správca dlžnika: Slavko Peták, nar. 10.04.1974, trvale bytom Stolárska 2678/1, 052 01 Spišská Nová Ves,
oznamuje veriteľom v konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/286/2019 podľa ust. §
35 ods. 7 písm. b) ZKR číslo účtu, na ktorý je možné zložiť kauciu v prípade popierania pohľadávok iných
veriteľov podľa § 167l ods. 5 ZKR. Kauciu je možné zložiť na účet IBAN: SK17 1100 0000 0029 3326 9043. Ako
variabilný symbol je potrebné uviesť: 302862019.

V Košiciach, dňa 10.10.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K091802
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Peták Slavko
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Stolárska 2678 / 1, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 10.04.1974
Titul, meno a priezvisko správcu:
Mgr. Tomáš Sabadoš
Sídlo správcu:
Mlynárska 15, 040 01 Košice
Spisová značka správcovského spisu: 30OdK/286/2019 S1896
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
30OdK/286/2019
Druh podania:
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu

V konkurznej veci vedenej Okresným súdom Košice I sp. zn. 30OdK/286/2019 Mgr. Tomáš Sabadoš, správca
navrhovateľa – dlžníka: Slavko Peták, nar. 10.04.1974, trvale bytom Stolárska 2678/1, 052 01 Spišská Nová Ves
oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadnuť každý pracovný deň od 08.00 do 14.00 hodiny v
kancelárii správcu: Mlynárska 15, Košice. Dohodnúť si presný termín môžete na e-mailovej adrese:
tomas.sabados@gmail.com alebo na tel. č. 0902 884 872.

V Košiciach, dňa 10.10.2019
Mgr. Tomáš Sabadoš, správca

K091803
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: Chomišák Peter
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu:
Hlavná ulica 54 / 31, 076 13 Kazimír
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 05.09.1960
Titul, meno a priezvisko správcu:
JUDr. Tomáš Baulovič
Sídlo správcu:
Kupeckého 4, 040 01 Košice
Vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku
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Spisová značka správcovského spisu: 26K/9/2019 S1935
Príslušný konkurzný súd:
Okresný súd Košice I
Spisová značka súdneho spisu:
26K/9/2019
Druh podania:
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov

JUDr. Tomáš Baulovič, správca majetku úpadcu Peter Chomišák, narodený: 05.09.1960, bytom: Hlavná 54/31,
076 13 Kazimír, podnikajúci pod obchodným menom: Peter Chomišák - súkromný podnikateľ, s miestom
podnikania: Hlavná 54/31, 076 13 Kazimír, IČO: 33 149 011 s pozastavenou činnosťou, uznesením zo dňa
12.08.2019, konkurzné konanie vedené na Okresnom súde Košice I pod sp. zn.: 26K/9/2019, týmto v súlade s
ustanovením § 34 ods. 1 a nasl. zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení zvoláva prvú schôdzu veriteľov.
Prvá schôdza veriteľov sa uskutoční dňa 22.11.2019 o 9:00 hod. na adrese Kupeckého 4, 040 01 Košice, pričom
predmetom rokovania prvej schôdze veriteľov bude:
1. Otvorenie schôdze veriteľov
2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzného konania
3. Voľba veriteľského výboru
4. Rozhodovanie o výmene správcu
5. Záver
Pri prezentácii sa prítomní veritelia preukážu dokladom totožnosti, právnické osoby aj výpisom z obchodného
registra a plnou mocou, resp. poverením na zastupovanie.
V Košiciach dňa 07.10.2019
JUDr. Tomáš Baulovič, správca
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